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WOORD VOORAF

Midden mijn mandaatperiode als 
voorzitter van het VBO (1996-1999) 

waren Tony Vandeputte, de toenmalige 
CEO van het VBO, en ikzelf echt gelukkig 
Pieter Timmermans te mogen aanwerven 
als opvolger van Wilfried Beirnaert, 
de inmiddels legendarisch geworden 
directeur-generaal van het VBO, die 
het sociaal topoverleg in België bijna 
verpersoonlijkte. Wij waren toen vast 
overtuigd dat Pieter het potentieel 
had om die zware erfenis te dragen en, 
waarom niet, verder door te groeien.

In dit geval heeft de tijd ons meer dan 
gelijk gegeven. Het interprofessioneel 
sociaal overleg voor gans België is nog 
steeds voor alle betrokkenen van zeer 
groot belang gebleven. Communautaire 
hervormingen of verzuchtingen hebben 
aan het belang en de realisaties van dit 
sociaal topoverleg niets veranderd. De 
voorbije 20 jaar heeft Pieter hierin een 
cruciale rol gespeeld. Hij kent de kunst om 
de sociale partners terug te brengen naar de 
essentie van de zaak. Op die wijze werden 
akkoorden met reële inhoud gerealiseerd.

Met zijn talenten van inzicht in 
hoofd- en bijzaken, zich baserend op 
echte argumenten en een duidelijke 
communicatie leidt Pieter nu al zes jaar 
het gehele VBO. Door een uitgebreide 
dialoog met de bedrijfsorganisaties 
worden duidelijke standpunten bekomen 
voor het geheel van de ondernemingen. 
Daardoor zijn er intense relaties met de 
regering en de politiek. Dat geldt ook 
voor de relaties met de gewestelijke 
werkgeversorganisaties en de Europese 
instanties.

Het VBO blijft door alle betrokkenen, 
en vooral door de ondernemingen, 
gewaardeerd en erkend als een onmisbare 
schakel in het ondernemingsgebeuren. 
Dat is bereikt door een competente en 
goed samenwerkende organisatie met 
een leiding met visie.

Karel Boone
Erevoorzitter VBO
27 augustus 2018
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Van waarom, over idee tot publicatie

Hoe vat je 20 ‘dienstjaren’ op het VBO 
relevant samen? Zonder betuttelend te 
zijn, belerend noch exhaustief? Zonder 
geschiedenis te willen schrijven maar toch 
in te zoomen op thema’s die gedurende 
twee decennia de agenda van een 
organisatie en haar CEO markeerden? 

Toen kwam de idee. Grasduinend door 
twintig jaar opiniestukken (1998-2018) 
selecteerden we tien ‘dossiers’ die de 
persoon Pieter Timmermans nauw aan 
het hart liggen en waarin het VBO een 
impactvolle rol speelt(de).

Elk thema belichten we met een opiniestuk  
uit de periode vóór zijn aantreden als 
gedelegeerd bestuurder op 19 juli 2012. 
En zetten we vervolgens af tegen een stuk 
over hetzelfde thema, maar geschreven 
na zijn aanstelling. Zo illustreren we 
dat de thema’s die toen op de kaart of 
agenda werden gezet, niet uit de lucht 
waren gegrepen en geleid hebben tot 
daadwerkelijke verandering ten goede van 
het ondernemingsklimaat en de Belgische 
bedrijfswereld.

Elk opinieduo (verleden-heden) leiden we 
in met een korte hedendaagse duiding 
door sleutelfiguren uit het politieke en 
economische speelveld. 

Tot slot nog een hartelijk woord van 
dank aan de VBO-medewerkers die deze 
bloemlezing mogelijk maakten, Sophie 
Bouvy, Maarke De Staercke, Kasper 
Grundlehner, Valérie Hermans, Charlotte 
Jonné, Anne Michiels, Johan Van Praet en 
Freya Veys.
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2LANGER WERKEN

10 mei 2002

Activiteitsgraad van 70% moet meer dan 
ooit het objectief blijven

Toenmalig minister van Werkgelegenheid 
en Gelijke Kansen, Laurette Onkelinx, plaatst 
in de Kamer ernstige vraagtekens bij de 
haalbaarheid van een activiteitsgraad van 
70% tegen 2010 voor België, zoals de Top van 
Lissabon dat voorschrijft. 

“(…) Was dat een sterke zet? De Belgische 
situatie is immers weinig benijdenswaardig. 
De activiteitsgraad is één van de laagste 
van Europa en die van de 55+ zelfs de 
allerlaagste. (…) In 1970 ging de Belg na 
een loopbaan van 45 jaar op 65 jaar met 
pensioen en stierf hij gemiddeld tien jaar 
later... Vandaag treden mannen gemiddeld 
op 57 jaar uit de arbeidsmarkt en vrouwen 
nog drie jaar vroeger. Combineer dat met 
de verheugende vaststelling dat we vandaag 
gemiddeld 80 jaar worden (vrouwen zelfs 85 
jaar) en men begrijpt onmiddellijk dat dit voor 
de sociale zekerheid een onhoudbare situatie 
is. Bovendien wijzen alle demografische 
vooruitzichten op een veroudering van 
onze bevolking door de daling van het 
geboortecijfer. 

Willen we die onhoudbare situatie tegen 
2010 rechttrekken, dan moeten we nu al 
starten met het bewerkstelligen van een 
mentaliteitswijziging. De regeringsbeslissing 
om de sociale lasten voor +58-jarigen te 
verlagen, kadert in deze strategie. Maar ook 
de sociale partners hebben vroeger reeds 
hun verantwoordelijkheid opgenomen via 
een reeks van ‘aanmoedigende’ initiatieven, 
zoals een mobiliteitstoeslag voor werklozen 
wanneer ze een job aanvaarden relatief ver 
verwijderd van hun woonplaats. (…) ‘Stimuli 
ja, verplichtingen neen’ was het motto. 
Wellicht is zo’n ‘zachte’ aanpak nodig en zelfs 
verdedigbaar, maar ze is onvoldoende. (…) Er 
bestaan blijkbaar nog andere, belangrijkere 
remmingen om opnieuw tot de arbeidsmarkt 
toe te treden.

Is het niet hoog tijd om een aantal ‘echte’ 
onthaastingsvallen en perverse mechanismen 
in onze eindeloopbaanstelsels in vraag te 
stellen? De verhoging van de premies voor 
het tijdskrediet waardoor er in sommige 
gevallen geen inkomensverschil meer is 
tussen werken en niet-werken, zal de 

LANGER STUDEREN, LANGER LEVEN … LANGER WERKEN

HUIDIG MINISTER VAN PENSIOENEN daniel bacquelaine HERINNERT zICH DAT ER SINDS 1985 
HELEMAAL NIETS OF BIjNA NIETS HERVORMD IS AAN HET PENSIOENSTELSEL. VOOR DE LIBERALE 
MINISTER zIjN ER SLECHTS DRIE MANIEREN OM AAN PENSIOENEN TE WERKEN: BIjDRAGEN VERHOGEN, 
UITKERINGEN AFDWINGEN OF MENSEN LANGER LATEN WERKEN. “ALS DE PENSIOENEN TE LAAG 
zIjN, MOET ER LANGER GEWERKT WORDEN. DAT IS DE ENIGE MANIER OM VERDER TE GAAN.” 
DE REGERING BESLISTE OM DE PENSIOENLEEFTIjD IN STAPPEN OP TE TREKKEN TOT 67 jAAR IN 
2030. REKENING HOUDEND MET TWEE UITzONDERINGEN: MENSEN MET EEN LANGE LOOPBAAN EN DE 
zWARE BEROEPEN. WEINIG DISCUSSIE OVER DIE UITzONDERINGEN. OVER DE INVULLING DAARENTEGEN …

<HLN 07-04-2018>
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activiteitsgraad niet doen toenemen,  
integendeel. Is het nog te verantwoorden 
dat iemand die op 58 jaar op brugpensioen 
gaat, op zijn 65ste een hoger wettelijk 
pensioen zal genieten dan zijn collega die 
tot 62 jaar actief blijft? Is het aangewezen 
het brugpensioenstelsel zoals we het nu 
kennen, tot 2010 ongewijzigd in stand te 
houden?

Sociale partners en regering kunnen 
onmogelijk nog langer deze pertinente 
vragen uit de weg gaan. Ze hebben de 
verpletterende verantwoordelijkheid om 
de weinig succesvolle ‘aanmoedigende’ 
aanpak van de voorbije jaren aan te vullen 
met een meer interpellerende aanpak. Dat 
is niet populair, maar o zo nodig.”

14 september 2017

De pensioenhervorming: back to basics 

De weken na de zomer voeden de nieuwe 
pensioenmaatregelen de onzekerheid bij 
de bevolking die zelfs gaat twijfelen over de 
noodzaak van de pensioenhervormingen. 
Dat is niet goed, noch voor bevolking 
op actieve leeftijd, noch voor de 
gepensioneerden zelf, noch voor de 
aankomende generaties. En ook niet voor 
de werkgevers. Het VBO pleit voor een 
‘back to basics’-verhaal steunend op een 
achttal pijlers.

“(…) Pleiten voor status quo op pensioenvlak 
is de kop in het zand steken en leidt ons met 
de vergrijzing in het achterhoofd regelrecht 

naar de onbetaalbaarheid op termijn. (…)
In de eerste plaats is het evident dat werken 
ook in pensioentermen meer moet lonen 
dan niet werken. Het verhaal van de twee 
vriendinnen uit Henegouwen, waar Virginie 
als zelfstandige een kleiner pensioen kreeg 
na een loopbaan van bijna 40 jaar dan 
Caroline die amper 6 jaar had gewerkt, 
strookt niet met enige vorm van sociale 
rechtvaardigheid.

Vervolgens ben ik er ook van overtuigd 
dat een solide pensioenstelsel bestaat uit 
een combinatie van drie pijlers: wat je zelf 
hebt opgebouwd via je loopbaan in het  
wettelijk pensioen, het aanvullend pensioen 
en het individueel pensioensparen. (…) 
Een combinatie van deze drie pijlers is de 
beste garantie voor een degelijk appeltje 
voor de dorst, voor een volgehouden  
betaalbaarheid onafhankelijk van plotse 
economische schokken.

Ook wordt het tijd om het pensioensysteem 
met punten in te voeren: in dit systeem 
werkt men met een referentieloon en 
een referentieloopbaan, en niet met 
een eenvormige pensioenleeftijd. Dat 
moet toelaten om met demografische 
en economische factoren alsook met 
de evolutie van de levensverwachting 
rekening te houden. (…)

Het is ook merkwaardig dat een derde 
van de gemiddelde loopbaan uit  
gelijkgestelde periodes bestaat, waarin 
men niet aan de sociale zekerheid 
bijdraagt maar wel van de collectiviteit 
pensioenrechten ontvangt. Er zijn heel 
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2wat goede redenen om dergelijk systeem 
te behouden. Sommige gebeurtenissen die 
aanleiding geven tot dergelijke perioden 
zijn sociaal verantwoord, andere hangen 
af van persoonlijke keuzes. Men kan al 
deze rechten op gelijkstellingen best 
samenbrengen in één korf die over de 
gehele loopbaan geplafonneerd is.

Op termijn moeten we ook evolueren naar 
één systeem voor werknemers, zelfstandigen 
en ambtenaren. De oorspronkelijke 
bestaansredenen voor deze drie aparte 
systemen zijn vandaag niet meer aan de orde. 
Het verschil tussen een topambtenarenpensioen 
van 5.000 euro per maand ten opzichte van een 
zelfstandigenpensioen van minder dan 1.000 
euro per maand wordt vandaag niet meer 
aanvaard. Het hogervermelde pensioen 
op basis van een puntensysteem moet de  
transitie naar één stelsel faciliteren.

We zouden het bijna vergeten, maar 
ook langer werken is onvermijdelijk. De  
verhoging van de pensioenleeftijd tot 
67 jaar, die ter zee, te land en in de lucht  
bestreden werd, is niet onredelijk. De  
gemiddelde Belg treedt op zijn 22e 
toe tot de arbeidsmarkt. Tel daar de 
loopbaanvoorwaarde van 45 jaar (die al 

decennia bestaat) bij op, en je komt aan 67. 
Langer studeren, langer leven en minder 
werken gaan niet samen met een hoger 
pensioen.

Ook de fiscaliteit mag in het debat over de 
pensioenhervorming niet ontbreken. Het 
brutopensioen kan bij ons in vergelijking met 
andere landen voor sommige categorieën 
laag zijn, maar de fiscale gunstbehandeling 
kan leiden tot hogere nettopensioenen dan 
in de buurlanden. Waarom niet denken 
aan één uniform fiscaal tarief voor alle 
pensioenbedragen die men ontvangt?

Tot slot is er mogelijks ook nood aan 
doelgerichte correcties op het algemeen 
pensioensysteem. Deze kunnen we 
realiseren via de welvaartsenveloppe. In 
plaats van om de twee jaar de beperkte 
enveloppe zo lineair en zo algemeen 
mogelijk te verdelen via een kleine 
verhoging van alle uitkeringen, zou men 
misschien beter doelgroepgericht werken 
door de beperkte beschikbare middelen 
toe te wijzen daar waar de noden het hoogst 
zijn en waar het terugdringen van mogelijke 
armoede het grootst is. (…)”
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GENERATIEPACT, TOEN KORDAAT. EN VANDAAG? 

“DE VOLGENDE GENERATIE zAL éN DE PENSIOENEN VAN DE BAByBOOMERS OPHOESTEN, 
éN zELF LANGER WERKEN éN zELF PENSIOEN SPAREN. EEN SCHANDE.” PROFESSOR AAN 
DE UGENT EN DIRECTEUR VAN DENKTANK ITINERA, marc de vos, REFLECTEERT OVER DE 
PENSIOENCARROUSEL. “EEN OPGEFOKT SFEERTjE VAN PERMANENTE ONVREDE EN PROTEST, 
DAT VERDERE STRATEGISCHE HERVORMING BEMOEILIjKT. PURE BELGISCHE HORROR.” 

<HLN 22-12-2017>

GENERATIEPACT

14 oktober 2005

Een weloverwogen en duidelijke stap in 
de goede richting

Op 11 oktober 2005 stelt de regering  
Verhofstadt II het Generatiepact voor aan 
het parlement. Aanleiding is het probleem 
van de vergrijzing in België. Het pact bevat 
66 maatregelen om meer mensen aan het 
werk te krijgen en langer werken aan te 
moedigen.

“Het generatiepact: die titel gaf de 
regering aan haar werkstuk over (het 
einde van) de loopbaan en de sociale 
zekerheid. Het had heel wat voeten in de 
aarde vooraleer dit pact werd geboren. 
De vakbonden toonden zich initieel  
kampioenen in het formuleren van 
bezwaren en het vooruitschuiven van  
noodzakelijke beslissingen gericht op de 
verlenging van de loopbaan. Maar nu ligt 
dan eindelijk een tekst voor die resoluut 
voor een hogere activiteitsgraad bij vooral 
ouderen gaat. Meer jongeren aan het werk 
krijgen en meer mensen langer aan het werk 
houden is absoluut noodzakelijk om onze 
welvaart te kunnen veiligstellen. Het gaat 
dus om een beleid dat solidariteit centraal 
stelt want het houdt onze sociale zekerheid  
betaalbaar. (...)

Over het loopbaaneinde kan dit pact een 
mentaliteitswijziging op gang brengen, 
want de leeftijd voor het conventioneel 
brugpensioen wordt verhoogd: 60 jaar 
wordt de regel, de huidige 58 jaar de 
uitzondering. Bovendien wordt van 
werknemers ouder dan 45 jaar die hun job 
verliezen als gevolg van een herstructurering 
verwacht dat zij actief gaan zoeken naar 
een nieuwe job. Deze activering via 
een tewerkstellingscel is een essentieel 
onderdeel van het streven naar een actiever 
loopbaaneinde. Het generatiepact vraagt 
ook inspanningen van de werkgevers, 
zoals meer investeringen in opleiding en  
vorming van vooral oudere werknemers. 
(…)

Het hoofdstuk over de sociale  
zekerheid benadrukt de noodzaak 
aan verdere lastenverlagingen voor 
ondernemingen. Er wordt uitdrukkelijk 
toegegeven dat de loonlasten in ons 
land hoog zijn en dat onze sociale 
zekerheid te veel druk op arbeid 
legt, wat op onze internationale  
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2concurrentiepositie weegt. Concreet 
komen er extra verlagingen van de  
werkgeversbijdragen-SZ voor jongeren en 
ouderen gemoduleerd in functie van de 
leeftijd. Sectoren die een beroep doen op 
nacht- en/of ploegenarbeid kunnen rekenen 
op een verdere vermindering van de  
bedrijfsvoorheffing van 2,5% nu tot 5,63% 
in 2006 zodat de loonkostenhandicap met 
de belangrijkste concurrenten niet verder 
oploopt. Vanaf 2007 zal de inspanning nog 
worden opgevoerd. (…)

Ons besluit is dan ook dat het generatiepact 
een eerste kordaat antwoord biedt op de 
fundamentele problemen van ons land, 
met name het aanhoudend verlies aan 
concurrentiekracht van onze bedrijven en 
de te lage werkzaamheidsgraad. Nochtans 
zullen we nauwgezet moeten nagaan of de 
uitvoering van dit pact onze verwachtingen 
zal inlossen.”

16 mei 2018

Werk is uw sociale zekerheid 

‘Het maatschappelijk debat over de 
hervorming van ons pensioensysteem zit 
muurvast. De eenzijdige positionering van 
de regering en de verkrampte reactie van 
de sociale partners hebben het onmogelijk 
gemaakt’, schrijven pensioenexperten 
Bea Cantillon en Erik Schokkaert over 
onze pensioenen. Het VBO voelt zich niet  
aangesproken. Al staat het buiten kijf dat de 
experten gelijk hebben. 

“Vandaag wordt weer betoogd in Brussel. 
Waarom? Om uitzonderingen te verkrijgen: 
piloten, onderwijspersoneel, treinbestuurders 

… Elke beroepscategorie heeft een zwaar 
beroep en daarom het recht om vroeger 
met pensioen te gaan. Ik geef een duidelijke 
boodschap aan alle jongeren die op het punt 
staan om de arbeidsmarkt te betreden: laat 
u niet misleiden! Er wordt helemaal geen 
punt gemaakt van uw pensioen, maar van 
het pensioen van de generatie die op het 
punt staat de arbeidsmarkt te verlaten. Laat 
dat een pleidooi zijn voor meer solidariteit 
en meer sociale zekerheid. Iemand moet het 
doen.

(…) Enkele cijfers die naar adem doen 
happen: de pensioenuitgaven (46 miljard 
euro) vertegenwoordigen een vijfde van 
de totale primaire uitgaven (201 miljard 
euro) en zullen bij ongewijzigd beleid alleen 
maar stijgen. Onze effectieve loopbaanduur 
bedraagt amper 32,6 jaar, dat is ruim onder 
het OESO-gemiddelde. Er dreigt bijgevolg 
een discrepantie tussen de uitgaven 
en de inkomsten: onze loopbanen zijn 
immers te kort en het aantal actieven per 
gepensioneerde zal teruglopen van 2,6 
vandaag tot 1,7 in 2060. 

(…) Naast een globale hervorming van de 
pensioenregeling, moeten de loopbaanduur en 
de werkzaamheidsgraad omhoog. De logica  
hierachter is eenvoudig: we studeren en  
leven langer waardoor het onhoudbaar 
wordt om de arbeidsmarkt op 60 jaar te 
verlaten. Langer studeren, langer leven, 
vroeger stoppen met werken en toch 
hogere pensioenen eisen, is onhaalbaar. (…) 
En toch worden we voortdurend 
geconfronteerd met voorstellen die de 
fiscale druk verder verhogen onder het 
mom van fiscale rechtvaardigheid of met 
gedateerde arbeidsmarktconcepten, zoals 
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arbeidsduurvermindering. Voorstellen 
om iedereen onvoorwaardelijk 1.500 
euro pensioen per maand te beloven en dat 
te financieren met belastingverhogingen 
is al even populistisch als onrealistisch. 
Hoe gemakkelijk is het om een feestje te 
organiseren wanneer iemand anders de 
rekening moet betalen.

Ook een reflectie waard: we dokterden 
in het verleden allerlei verlofregelingen 
uit zodat Belgische werknemers 
loopbaanpauzes konden inlassen. Dat 
moest ze in staat stellen om langer aan 
de slag te blijven. Het omgekeerde blijkt 
waar! Belgische werknemers verlaten de 
arbeidsmarkt veel sneller dan in andere  
vergelijkbare landen. Conclusie: langer 
werken, en dus onze sociale zekerheid 
blijven garanderen, betekent niet ‘minder’ 
maar ‘anders’ werken. Kortom, werk is uw 
sociale zekerheid!”
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218 september 2003

Men kan niet vóór werkgelegenheid zijn 
en tégen de ondernemingen!

De federale regering Verhofstadt II beloofde 
bij haar aantreden om het economisch tij te 
keren en van werkgelegenheid topprioriteit 
te maken. De premier plakte daar meteen 
een cijfer op: 200.000 nieuwe banen. 
De banen zijn er nog niet. Wel werd op  
initiatief van de minister van Werk en  
Pensioenen Vandenbroucke op 19 september 
2003 een Werkgelegenheidsconferentie 
bijeengeroepen, samengesteld uit de  
federale overheid, de federale sociale  
partners, de regionale ministers van 
werkgelegenheid en opleiding en 
de voorzitters van de gewest- en 
gemeenschapsregeringen.

“(…) Ook ten aanzien van de 
Werkgelegenheidsconferentie die 
aanstaande vrijdag officieel van 
start gaat, zullen de werkgevers hun 
verantwoordelijkheid opnemen. Dat 
betekent niet zich via een akte bij de notaris 
engageren om 200.000 jobs te scheppen. 
Het betekent ook niet akkoord gaan met 
lastenverhogingen voor de bedrijven. 
Verantwoordelijkheid opnemen betekent 

TAXSHIFT TEMPERT LOONKOSTENHANDICAP

IN EEN REACTIE OP EEN STUDIE VAN DE NATIONALE BANK OVER DE IMPACT VAN DE TAxSHIFT 
BEVESTIGT MINISTER VAN FINANCIëN, johan van overtveldt, DAT “DE SOCIALE LASTEN 
VOOR DE WERKGEVERS DALEN.  SAMEN MET ANDERE MAATREGELEN, zOALS DE INDExSPRONG 
EN DE LOONMATIGING, WERD DE LOONKOSTENHANDICAP OPGEBOUWD SINDS 1996 INTUSSEN 
VOLLEDIG WEGGEWERKT. DE VERDERE LASTENVERLAGINGEN zULLEN BIjDRAGEN AAN DE AFBOUW 
VAN DE HISTORISCH OPGEBOUWDE HANDICAP IN DE PERIODE VOOR 1996. DANKzIj DE LAGERE 
LOONKOST WORDEN OPNIEUW MEER jOBS GECREëERD IN DE PRIVéSECTOR EN VERSTERKT DE 
CONCURRENTIEKRACHT WAARDOOR BEDRIjVEN STERKER STAAN IN DE INTERNATIONALE HANDEL.” 

<PERSBERICHT 11/08/2017>

LOONKOSTENHANDICAP

wel hinderpalen voor meer werkgelegenheid 
wegnemen.
Dat kan in de eerste plaats door de lasten 
op arbeid verder te verlagen. Je kunt 
bedrijfsleiders niet vragen om meer mensen 
in dienst te nemen wanneer die gemiddeld 
10% meer kosten dan in de ons omringende 
landen. De 800 miljoen euro waarin is 
voorzien voor deze legislatuur zijn belangrijk, 
maar ze kunnen slechts een beginpunt zijn. 
Ook loonmatiging blijft het ordewoord. 

Voorts hebben we een moderne 
arbeidsmarkt nodig, aangepast aan de 
noden van vandaag. De tijd dat de ‘9-to-
5’-job van maandag tot vrijdag het ultieme 
doel was voor iedereen, is voorbij. Het gaat 
dan ook niet meer op om andere uurroosters 
systematisch te bestempelen als atypische 
arbeid. Elke barrière die deze trend op de 
arbeidsmarkt wil tegenhouden, zet een rem 
op meer werkgelegenheid.

Ten slotte vergt dit ook een ernstige 
aanmoediging van, en een effectieve 
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controle op werkzoekenden. Men kan niet 
blijven rekenen op de sociale zekerheid als 
men niet meer echt een job ambieert. Er 
is dus een afdoende controle nodig op de 
beschikbaarheid van werklozen, samen met 
een goed overwogen trajectbegeleiding, 
maar ook een reglementering die werken 
aanmoedigt t.o.v. niet-werken. (…)

Met andere woorden, deze conferentie 
mag niet uitmonden in een tussentijds 
interprofessioneel akkoord. Integendeel, 
ze moet een IPA overstijgen door op 
een effectieve wijze bij te dragen tot een 
werkgelegenheidsbevorderend klimaat. 
Laat de rest dan maar aan onze dynamische 
en creatieve ondernemers over. Men kan 
niet vóór werkgelegenheid zijn en tégen 
de ondernemingen! Dit moet de leidraad 
van de conferentie zijn.”

31 maart 2016

De weerbaarheid van onze economie 
blijft groot

Om ‘meer mensen langer aan wendbaar 
en werkbaar werk houden’ ging de 
regering Michel I onder meer over tot 
een substantiële taxshift. Hij trad op 1 
april 2016 in werking. De doelstelling 
van deze taxshift is drieledig: bedrijven 
competitiever maken en zo meer groei, 
investeringen en jobs creëren en de netto-
koopkracht van werknemers doen stijgen.

“We hebben er lang op gewacht, maar 
morgen treedt de taxshift in werking. In 
totaal voorziet de federale regering dit 
jaar een substantiële verlaging van de 
lasten op arbeid van 1,8 miljard euro, die  
verder oploopt tot 2,9 miljard in 2019 
en 3,7 miljard in 2020. Daardoor zal het 
huidige regime van 33% met een reeks 
structurele verminderingen tegen het 

einde van de legislatuur zijn vervangen 
door één eenvoudig regime van 25% 
boven 3.000 euro en tussen 10,9% en 25% 
voor lonen tussen het minimumloon van 
1.500 euro per maand en 3.000 euro. De 
kritiek dat die lastenverlaging op arbeid 
een ‘cadeau’ is voor de werkgevers, 
klopt niet. Een stabiel economisch 
klimaat dat ondernemerschap en 
jobcreatie aanmoedigt, is een rationele 
agenda en vooral een cadeau voor de 
werkgelegenheid!

De cijfers van de Nationale Bank bewijzen 
alvast dat de loonmatiging van de voorbije 
jaren een uiterst positieve invloed heeft 
op de werkgelegenheid in de privésector. 
In 2015 kwamen er voor het eerst in jaren 
opnieuw private jobs bij: meer dan 25.500, 
terwijl de jobs in overheidsdienst lichtjes 
daalden. En in de komende jaren zouden 
er door de gecumuleerde invloed van 
loonmatiging, indexsprong en taxshift 
in 2016 en 2017 meer dan 110.000 jobs 
bijkomen in de private sector.

(…) Dankzij de taxshift zal de absolute 
loonkostenhandicap tegenover onze drie 
buurlanden, die in 2013 nog meer dan 16% 
bedroeg, in 2016 zijn teruggebracht tot 
ongeveer 10%. Samen met de zwakkere 
euro heeft dit de concurrentiepositie 
van de Belgische bedrijven al aanzienlijk 
verbeterd. 

(…) De vraag is dus niet of de taxshift 
jobs zal opleveren, maar hoeveel. Een 
beleid dat streeft naar een daling van de 
lasten op arbeid is dus goed, maar een 
beleid dat inzet op extra productieve 
investeringen die de economische groei 
en het vertrouwen bevorderen, zou nog 
beter zijn. Zo zetten we de taxshift nog 
meer om in een joblift.”
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219 maart 2009

Verdwijnt het onderscheid arbeiders-
bedienden?

Begin maart 2009 pakt het ACV uit met een 
zogenaamd allesomvattende oplossing voor 
de eenmaking van het statuut arbeiders- 
bedienden en vraagt hierover snel overleg. 

“Het voorstel heeft de verdienste dat het 
bestaat. Een concrete aanpak met concrete 
voorstellen. Een schijnbare opening naar 
een gesprek over tijdelijke werkloosheid 
voor bedienden. Maar daarmee is de kous 
helaas dan ook af. De andere voorstellen  
(1 maand opzeggingstermijn per begonnen 
dienstjaar en het invoeren van de prikklok 
voor elke werknemer) zorgen ofwel voor 
extra kosten voor de ondernemingen, ofwel 
voor meer rigiditeit. (…)

Begrijp mij niet verkeerd. Ook wij zijn 
voorstander van een verdwijning van het 
onderscheid tussen arbeiders en bedienden, 
maar dan vanuit een moderne visie op de  
arbeidsmarkt. Al bijna tien jaar probeert het 
VBO bij elke ronde van het interprofessioneel 
overleg dit maatschappelijk debat vooruit te 
helpen. Altijd vanuit de volgende 
uitgangspunten:

 • het nieuwe werknemersstatuut 
moet via sociaal overleg tot stand komen 
aan de hand van een gefaseerde en 
geprogrammeerde aanpak. Niet alles kan van 
vandaag op morgen gerealiseerd worden;
 • de voorstellen moeten de toets 
van de Europese benchmark doorstaan. Ze 
mogen er niet toe leiden dat onze nieuwe 
werknemers zichzelf de markt uitprijzen 
omdat hun statuut of te duur, of te rigide is in 
vergelijking met hun buitenlandse collega’s;
 • alle aspecten van verschil moeten 
in de nieuwe aanpak aan bod komen:  
individueel arbeidsrecht (aanwerving, tijdens 
de uitvoering, schorsing en beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst), collectief 
arbeidsrecht (paritaire comités, sociale 
verkiezingen, …) en de gevolgen inzake 
sociale zekerheid.

De hele operatie mag de con-
currentiepositie van de bedrijven niet verder 
hypothekeren, wel integendeel. De nieuwe 
regeling moet de goede werking van de 
ondernemingen bevorderen. Dat is een must 
om de pensioenen en de sociale zekerheid 

STATUUT ARBEIDERS-BEDIENDEN EINDELIJK ÉÉN

WIE ‘EENHEIDSSTATUUT’ INTIKT IN EEN zOEKMACHINE, zAL MERKEN DAT HET NA 2013 STIL GEWORDEN 
IS. DAT BETREURT luc sels, RECTOR VAN DE KU LEUVEN. “DE APARTE STATUTEN VOOR ARBEIDERS 
EN BEDIENDEN BESTAAN NOG ALTIjD. OOK AL HEEFT DE DIGITALISERING INTUSSEN DE VERSCHILLEN 
VERDER GEëRODEERD. DAT IS jAMMER. WANT HET VERHINDERT EEN OPTIMALE BENUTTING VAN  
TALENT. HET CREëERT EEN VERSCHIL IN STATUS WAAR HET NIET NODIG EN NIET MEER VAN DEzE TIjD IS.”

<OPINIE IN TRENDS 09/11/2017>

ARBEIDERS-BEDIENDEN
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betaalbaar te houden.
Laten we alvast beginnen met een aantal 
voorstellen die zo evident zijn dat ze 
geen discussie meer zouden mogen 
vergen, zoals de afschaffing van aparte  
lijsten arbeiders-bedienden bij de 
eerstvolgende sociale verkiezingen.
Binnen het jaar moeten de globale 
oplossing en de bijbehorende aanpak rond 
zijn. (…)”

9 juli 2013

De kunst van het compromis

De kogel is door de kerk. Twintig jaar na het 
eerste arrest van het Grondwettelijk Hof is 
er een oplossing voor een eengemaakt 
statuut inzake de opzeg en de carenzdag. 
Tegelijk zetten de onderhandelaars de 
richting uit voor de andere elementen van 
het eenheidsstatuut. 

“Ik wil het vandaag niet hebben over de 
inhoud an sich, wel over het belang van 
het compromis. Wat Van Dale omschrijft 
als ‘schikking tussen partijen waarbij  
ieder van beide iets toegeeft’ komt in 
het bereikte akkoord op verschillende 
manieren tot uiting. Het meest zichtbare 
facet is de toekomstige uitbreiding van de  
opzegtermijn voor de arbeiders terwijl 
die van de bedienden zal krimpen. (…) 
Wanneer het verschil tussen beide niet 
meer geoorloofd is, dan is er geen ander 
alternatief dan een nieuw uniek systeem dat 
het midden houdt tussen de twee werelden 
uit het verleden. Wat velen echter vergeten 
zijn de compensaties die worden voorzien 

voor arbeidersintensieve bedrijven zodat 
ze de meerkost van de opgetrokken  
opzegtermijnen in de toekomst in 
belangrijke mate kunnen milderen.

En zo beland ik bij een tweede aspect van 
een compromis: de betrokken partijen 
moeten bereid zijn tot solidariteit. (…) 
De werknemers zullen solidair zijn met 
elkaar om het historische verschil inzake 
opzeg voor arbeiders te financieren. (…) 
De werkgevers op hun beurt tonen hun 
onderlinge solidariteit door de bijkomende 
kosten voor arbeidersintensieve bedrijven 
te compenseren. (…)

Dergelijke compensatievoorstellen vereen-
voudigen de zaken uiteraard niet. Voor 
wie halsstarrig vasthoudt aan zijn eigen 
visie en nooit bereid is naar de andere te 
luisteren, is het natuurlijk wel gemakkelijk 
om eenvoudige ‘il n’y a qu’à’-voorstellen 
te lanceren. Een compromis, politiek 
of commercieel, is noodzakelijkerwijze 
meer complex. Dat is inherent aan het 
compromis. Iedereen moet er zich immers 
kunnen in terugvinden.

Daarom was ik tevreden dat ik mijn 
intussen berucht geworden ‘Atoma’-
schriftje bij de hand had. Met daarin de 
historiek van alle onderhandelingen rond 
het thema arbeiders-bedienden van de 
voorbije jaren. Zo konden we tijdens de 
gesprekken naar een lijst voorstellen 
teruggrijpen die twee jaar geleden al bij de  
IPA-onderhandelingen op tafel lagen. 
(…) Historiek speelt een belangrijke rol 
in het vinden van oplossingen. Ze geeft 
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2inzicht in de objectieven van de tegenpartij  
waardoor je tegenzetten kunt doen om 
verder op te schuiven richting compromis. 
Natuurlijk helpen nieuwe inzichten ook  
altijd. Een nieuwe aanpak, frisse ideeën maar 
vooral ook een nieuwe voorstelling van een 
(al dan niet) bestaand idee kan wonderen 
doen.

(…) Vergeten we de verzoenende rol van dit 
compromis niet. Hoe neemt de ‘visie’ van 
partij één vrede met het ‘standpunt’ van de 
andere, en omgekeerd? Voor de ene telde 
quasi alleen het (verworven) recht en de 
bijbehorende cash of kost. Voor de andere 
was tabula rasa een must om een nieuwe visie 
op de arbeidsmarkt te kunnen ontwikkelen. 
Ook binnen deze tweespalt vonden we 
een evenwicht. Rechten uit het verleden 
worden gevrijwaard, maar een nieuwe 
visie op inzetbaarheid, begeleiding naar 
een nieuwe job en flexibele arbeidsmarkt 
wordt in het toekomstige ontslagstelsel  
geïntroduceerd.

Tot slot, wie het alleenrecht heeft om te 
beslissen, zal met een andere oplossing voor 
de dag komen. Of die beter zal zijn, is maar 
de vraag. Belangrijker in een maatschappelijk 
debat is het draagvlak voor de beslissing. 
Het is perfect mogelijk een evenwichtige 
oplossing uit te werken maar tegelijkertijd 
een politieke, sociale, juridische of 
economische chaos te creëren. Zo bereik je 
niets. Een compromis kan dus evenwichtig 
lijken, maar lost daarom de problematiek nog 
niet op. Een compromis is een evenwicht, 
maar een evenwicht is dus niet noodzakelijk 
een compromis. Anders gezegd: een 
compromis is een gedragen, evenwichtig 
voorstel waarbij de finale doelstelling niet 
uit het oog wordt verloren. Het verzoent 
de afwegingen van de betrokken partijen 
omdat de onderhandelende partijen de 
vaste wil hebben om een doorbraak te 
realiseren. Aan de lezer het oordeel of het 
arbeiders-bediendencompromis aan die 
definitie voldoet.”
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CONCURRENTIEKRACHT

30 maart 2006

Sociale partners eensgezind voor com-
petitievere bedrijven

In maart 2006 kwamen de sociale partners 
tot een gemeenschappelijke verklaring 
over de competitiviteit van onze bedrijven, 
de motor voor meer werkgelegenheid. 
Waarom zo’n verklaring en waarom juist nu?

“Laat ons een parallel trekken tussen de 
totstandkoming van de verklaring en de 
voetbalsport. Vooraleer een ploeg succes 
kan boeken, moeten de spelers in vorm 
zijn en de teamspirit aanwezig zodat alle  
spelers er samen willen voor gaan. De 
voorbije twee maanden stelden de  
sociale partners unaniem vast dat de 
concurrentiekracht van onze economie zwaar 
onder druk staat. De Belgische loonkosten  
zouden in de periode 2005-2006 twee 
procent sneller stijgen dan in onze 
buurlanden, terwijl onze uitvoerprestaties 
teruglopen. Alle leden van de Groep van 10 
erkennen het probleem en willen hiervoor  
effectieve oplossingen zoeken. Een eerste 
stap werd begin dit jaar gezet met de invoering 
van de nieuwe indexkorf, waardoor de  
indexering van het loon correcter aansluit 
bij de evolutie van de inflatie.

Vervolgens moeten voetbalsupporters inzien 
dat de komende maanden zwaar zullen 
zijn. We moeten ze hierop voorbereiden. 
Hierbij speelt een coherente, volgehouden 
en goed afgelijnde strategie van de 
ploegmanager een cruciale rol. In hun 
competitiviteitsverklaring geven de sociale 
partners dan ook aan dat innovatie, 
vorming, loonkostenbeheersing en een 
verlaging van de werkgeversbijdragen vier  
belangrijke pijlers zijn om onze economie 
meer slagkracht te geven. (…)

Behalve de strategie bepalen, moet de 
ploegleider zijn troepen ook voorbereiden 
op wat zij aankunnen en wat niet. Vakbonden 

en werkgevers moeten dus nu al, in het 

licht van het komende interprofessioneel 

overleg, hun leden voorbereiden op 

de noodzakelijke aanpassingen aan 

het tot nu toe gespeelde voetbal.  

Veranderingen legt men niet uit, maar 

bereidt men voor.

WINNEN OP CONCURRENTIEKRACHT

geert noels, ECONOOM EN STICHTER ECONOPOLIS, OVER HET MOEIzAAM HERSTEL VAN ONS 
LAND IN ECONOMISCHE CRISIS. “WANNEER POLITICI BESLISSINGEN NEMEN OVER DE TOEKOMST 
VAN HUN LAND, VINDEN zIj MEESTAL DAT ER SOCIALE CORRECTIES NODIG zIjN. VOOR EEN DEEL IS 
DAT TERECHT, MAAR jE KAN NIET DOEN ALSOF DE BEGROTING NIET BESTAAT. (...) SOLIDARITEIT IS 
WEL MOOI, MAAR FUNDAMENTEEL DRAAIT ALLES OM DUURzAAMHEID. POLITICI MOETEN DUURzAME 
BELOFTEN MAKEN AAN DE BEVOLKING. ER MOET DUS EEN EVENWICHT zIjN TUSSEN WAT zIj 
BELOVEN EN WAT HET LAND KAN DRAGEN EN DIE DRAAGKRACHT IS DE CONCURRENTIEKRACHT.

<Ey BELGIë CLIENT NEWSLETTER 06/2010>
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2De princiepsverklaring over de concur-
rentiekracht onder sociale partners gaat alvast 
de goede richting uit. Of de verklaring ook 
voor de praktijktest zal slagen, weten we pas 
op het einde van het jaar. (…)”

22 mei 2014

Kies voor de concurrentiekracht

Het versterken van de Belgische 
concurrentiekracht wordt hét thema na de  
verkiezingen van 25 mei. Na het 
lezen van de meer dan 3.000 pagina’s  
verkiezingsprogramma’s kan het VBO niet 
begrijpen waarom het thema voor sommige 
politieke partijen nog altijd niet op één staat in 
de agenda.

“Ik kan hiervoor maar drie redenen  
bedenken. Ofwel is men overtuigd dat er 
niets mis is met de concurrentiekracht van 
onze economie. Ofwel gaat men ervan uit 
dat een verslechterde concurrentiekracht 
op zich niet zo erg is voor onze economie.  
Ofwel steekt men liever het hoofd in het zand 
en durft men de mensen gewoon de waarheid 
niet te vertellen.

Een grote hoeveelheid indicatoren toont 
aan dat onze concurrentiekracht de 
afgelopen jaren is verslechterd. Zo staat 
onze handelsbalans al zes jaar in het rood. 
We verliezen ook sterker marktaandelen dan 
verschillende andere Europese landen, zoals  
Duitsland en Nederland. Bovendien voltrekt 
de de-industrialisatie zich in België sterker 
dan in andere landen. Een recente studie 
van EY leert dat ook onze aantrekkelijkheid 

voor buitenlandse investeerders onder druk  
staat. Onze loonkostenhandicap t.o.v. 
onze voornaamste handelspartners liep 
op tot liefst 16,5%. Er worden netto nog 
amper jobs gecreëerd in de marktsector.  
Nagenoeg de volledige netto-jobcreatie vindt 
daarentegen plaats in de niet-marktsector. 
En we blijven plaatsen verliezen in de  
jaarlijkse rangschikking van het World  
Economic Forum. Ten slotte verliest 
ons land in de zopas bekendgemaakte  
competitiviteitsrangschikking van de  
Zwitserse managementschool IMD opnieuw 
twee plaatsen. (…) Wie vandaag beweert 
dat er niets aan de hand is met onze 
concurrentiekracht, moet dus dringend zijn (of 
haar) ivoren toren verlaten.

Maar misschien doen die cijfers er niet toe. 
Misschien is een sterke concurrentiepositie 
gewoon niet belangrijk voor de Belgische 
economie. Ook dat zou een kapitale  
vergissing zijn. België is een kleine, open 
economie, die enorm verweven is met 
het buitenland. Onze export bedraagt  
bijvoorbeeld meer dan 85% van het bbp. 
Meer nog, volgens cijfers van de OESO  
(Organisatie voor Economische  
Samenwerking en Ontwikkeling) is 
zowat de helft van de tewerkstelling 
in de marktsector afhankelijk van het 
buitenland. (…) Bovendien nam met de  
globalisering en de digitalisering van de 
economie de internationale concurrentie 
de afgelopen jaren fors toe. En kunnen 
steeds minder sectoren en activiteiten zich 
vandaag nog volledig afschermen van de  
internationale concurrentie. Kortom, de 
noodzaak van een sterke concurrentiekracht 
is voor de kleine, open economie die we 
zijn in de afgelopen jaren alleen maar  
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blijven toenemen. (…)
Dat brengt me bij de laatste optie: de  
mogelijkheid dat sommigen de mensen 
gewoon de waarheid niet durven vertellen. 
Ook dat zou een historische vergissing 
zijn, zeker omdat we na 25 mei een unieke 
opportuniteit hebben om gedurende vijf jaar 
ongestoord te regeren.

Dit biedt ons immers de mogelijkheid 
om tijdens de eerste twee jaar de nodige 
structurele hervormingen in gang te 
zetten, waarvan de positieve effecten  
tijdens de laatste drie jaar zichtbaar 
worden. Het alternatief is dat we misschien 
nog enkele jaren de zaken ietwat onder 
controle kunnen houden, maar daarna 
zal het snel bergaf gaan. En buitenlandse 
voorbeelden (denk aan Griekenland,  

Portugal, Spanje en Italië) evenals onze eigen 
ervaringen in de jaren 70 en 80 van vorige 
eeuw leren dat zodra de neerwaartse spiraal 
op gang komt, ze nog moeilijk te stoppen en 
te keren is.

Na 25 mei valt er dus geen seconde te 
verliezen. De toestand is ernstig en moet 
dringend worden geremedieerd. Het 
versterken van onze concurrentiekracht is 
absoluut noodzakelijk om onze economie 
naar een hoger groeitempo te tillen,  
terug meer jobs en koopkracht te creëren 
en onze sociale zekerheid op stevigere 
fundamenten te bouwen. Dat is de juiste 
volgorde. Meer exportkracht zorgt in de 
eerste plaats voor koopkracht, en niet 
andersom.”

Business > Growth > Prosperity

Ondernemen is het fundament van onze welvaartsstaat! Wat is 
rechtvaardiger dan groei en werkgelegenheid scheppen? Laat 

ons, ondernemers, ondernemen. Want wie kan ondernemen, kan 
investeren en vervolgens jobs creëren.  

‘Business > Growth > Prosperity’.



20

2VENNOOTSCHAPSBELASTING

19 april 2007

En de winnaar is … de werkgelegenheid. 
Tien jaar lastenverlaging

Samen met de wet op de loonnorm in 1996, 
nam het beleid in datzelfde jaar ook een 
start met de verlaging van de lasten op ar-
beid (werkgeversbijdragen aan de sociale 
zekerheid). Wat is tien jaar later de stand van 
zaken? 

“(…) Opnieuw hoor je voorstellen om lasten-
verlagingen rechtstreeks te koppelen aan job-
creatie. Vaak hoor je spreken over een ‘cadeau’ 
aan de werkgevers. Sommigen twijfelen  
trouwens aan het nut van lastenverlagingen. 
Ze zouden niets opleveren en het budget 
van de sociale zekerheid in gevaar brengen.  
Beweringen die geen steek houden als 
we de feiten en resultaten van het beleid  
ter zake van de voorbije tien jaar evalueren.

Tussen 1995 en vandaag steeg het bedrag 
aan lastenverlagingen met zes miljard euro. 
Op het eerste gezicht een pak geld. De uit-
gaven voor de gezondheidszorg namen in 
diezelfde periode echter toe met bijna 10 
miljard euro. (…) Ondanks belangrijke in-
spanningen corrigeerde men lang nog niet 
de stijging van de sociale lasten van de jaren 

80 en begin jaren 90 van vorige eeuw. Het 
lastenverlagingsbeleid focuste vooral op de 
lage lonen. (…) Voor de hogere inkomens 
zette de Werkgelegenheidsconferentie van 
2003 een eerste bescheiden stap richting 
een gedeeltelijke herplafonnering van de 
werkgeversbijdragen.

Allemaal cadeaus voor de werkgevers? Ze-
ker niet. Het zijn bovenal geschenken voor 
de werkgelegenheid in ons land. Het verslag 
van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 
van november 2006, stelt dat dankzij dit be-
leid 90.000 jobs werden gered. Of nog, dat 
de werkloosheidsgraad zonder die lasten- 
verlaging 2% hoger zou hebben gelegen.

Het beleid creëerde een terugverdien- 
effect dat op zijn beurt het financieel 
draagvlak van de sociale zekerheid ver-
sterkte. Het zijn daarentegen de enorme 
stijging van de gezondheidszorguitgaven 
en de kostenexplosie van het tijdskrediet 
die een zware hypotheek leggen op ons  
socialezekerheidssysteem.

VENNOOTSCHAPSBELASTING IS GEEN CADEAU

premier charles michel IS EEN TEVREDEN MAN. TROTS OP zIjN PAKKET AAN SOCIO-ECONOMISCHE 
MAATREGELEN EN zIjN BEGROTINGSAKKOORD. MAAR WAAR IS HIj HET MEESTE TROTS OP? “zONDER 
TWIjFEL OP DE BESLISSING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING”, zEGT HIj AAN VRT NIEUWS. “WE zIjN 
NU ééN VAN DE EUROPESE LANDEN DIE EEN TOPHERVORMER IS. DAT IS BEVESTIGD MET DIT PAKKET.”

<RTBF NIEUWS 26/07/2017>
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Kortom, arbeid goedkoper maken loont. 
Na de verkiezingen van 10 juni 2007 moet 
het beleid van lastenverlaging, gekop-
peld aan loonmatiging, onverkort worden 
voortgezet. Bovendien moet het aantal 
banenplannen dringend worden vereen-
voudigd. Het zou veel efficiënter zijn (…) 
om fors te snoeien in de banenplannen en 
het vrijgekomen budget te besteden aan 
de progressieve verlaging van de werk-
geversbijdragen van 33% naar 25,5% (via 
de afschaffing van de zogenaamde loon-
matigingsbijdrage). Ook de politiek van 
herplafonnering van bijdragen voor ken-
nisjobs wordt best uitgebreid. Samen met 
de beheersing van de uitgaven in de ge-
zondheidszorg (een reële groeinorm van 
3% in plaats van 4,5%) en een verhoging 
van de werkgelegenheidsgraad leggen we 
zo een sterk fundament voor de sociale ze-
kerheid.”

28 oktober 2017

Verlaging van de vennootschapsbelas- 
ting, opnieuw cadeau voor werkgevers? 

Vrijdag 27 oktober 2017 keurt de regering 
het wetsontwerp van de minister van  
Financiën over de hervorming van de ven-
nootschapsbelasting goed.

“Voilà, het is eruit. De komende weken 
zullen sommigen de verlaging van de 
vennootschapsbelasting bestempelen 
als een zoveelste ‘cadeau’ aan de 
werkgevers. Exact dezelfde terminologie 
gebruikten ze twee jaar geleden al toen 
in het kader van de taxshift de patronale 
lasten op arbeid werden verlaagd. Het was  

‘sinterklaaspolitiek’ die rechtstreeks zou 
verdwijnen in de winsten van de bedrijven en 
verder niets zou opbrengen. Ondertussen 
weten we beter.

De maatregelen inzake patronale lasten 
en vennootschapsbelasting waren in de 
eerste plaats broodnodig omdat we in 
internationale vergelijkingen schrikwekkend 
begonnen af te steken tegen de rest van 
de wereld. OESO-cijfers uit 2015 toonden 
bijvoorbeeld aan dat de kloof tussen 
loonkost en nettoloon in België met 
voorsprong de grootste was van alle OESO-
landen: 55,3% voor een gemiddeld loon. 
België was daarmee het enige van de 34 
OESO-landen met een loonwig boven 50%. 
De maatregelen uit de taxshift zullen die 
loonwig tegen 2018 onder 50% brengen, 
waarmee we terug onder de mensen 
kunnen komen.

Idem dito voor de verlaging van het tarief 
in de vennootschapsbelasting. België heeft 
momenteel met 33,99% het op twee na 
hoogste tarief ter wereld. Enkel Frankrijk 
(34,4%) en de VS (38,9%) hebben een 
hoger tarief. Heel wat landen kondigden 
intussen aan hun tarief te verlagen.  
President Macron (FR) wil naar 25%, 
Nederland naar 21% en Groot-
Brittannië denkt aan 15%. Die landen 
overwegen … België handelt. Inderdaad. 
De regeringsbeslissingen om het 
basistarief in twee stappen te laten 
dalen naar 29,58% in 2018 en 25% in 
2020, om de fiscale consolidatie in te  
voeren en om de DBI-aftrek (Definitief  
Belaste Inkomsten) te verhogen tot 100%, 
waren absoluut noodzakelijk. Daarmee 
zullen we minder schril afsteken tegen 
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2de ons omringende landen en meer kans 
maken om buitenlandse investeringen aan te 
trekken.
Dit is dus allerminst sinterklaaspolitiek, maar 
het rechttrekken van een afschrikwekkend 
economisch verhaal dat buitenlandse 
investeerders enkele jaren vooral aan 
Halloween deed denken.

In tweede instantie zijn de maatregelen van de 
regering natuurlijk bedoeld om de bedrijven 
meer groei, investeringen en jobs te laten 
creëren. En dat doen ze ook. Volgens de cijfers 
van het Instituut van de Nationale Rekeningen 
(INR) versnelde de groei van het Belgische 
bbp in 2016 tot 1,5%. (…) Opvallender nog, 
de werkgelegenheid in de privésector steeg 
in 2016 met 55.100 eenheden en groeide 
zo sterker dan de economie (1,8% t.o.v. 
1,5%). Dat is heel uitzonderlijk. (…) Dankzij 
de lastenverlagingen, de indexsprong 
en de loonmatiging laat de groei zich 
momenteel dus bijzonder goed voelen op de 
arbeidsmarkt. En dan sijpelden lang nog niet 
alle positieve effecten van de taxshift in de 
economie door. Uit een recente studie van de 
Nationale Bank blijkt dat de taxshift in 2016 
nog maar 4.900 extra banen opleverde en dat 
dit geleidelijk aan toeneemt tot gecumuleerd 

52.100 extra banen tegen 2021.
Hetzelfde zal gebeuren dankzij de lagere 
vennootschapsbelasting. (…) Op korte termijn 
kan een daling leiden tot hogere inkomsten in 
de roerende voorheffing. (…) Waarschijnlijker 
is dat die hogere winst na belasting wordt 
ingezet voor nieuwe investeringen in 
uitbreiding en innovatie en de bijbehorende 
jobs. Dan zijn de positieve maatschappelijke 
effecten nog veel groter. Daarnaast zal de 
daling vooral onze kansen versterken om de 
komende jaren opnieuw directe buitenlandse 
investeringen aan te trekken. Op basis van 
een internationale vergelijkende studie 
van de Mooij en Ederveen van de Erasmus 
Universiteit van Rotterdam kunnen we 
berekenen dat een verlaging van het tarief 
in de vennootschapsbelasting naar 25% 
tegen 2020 zou leiden tot bijna 1 miljard euro 
bijkomende buitenlandse investeringen. Wat 
zich in de Belgische privésector kan vertalen 
in 4.500 bijkomende jobs tegen 2020. (…)

Ik ben oud genoeg om niet meer te geloven 
in Sinterklaas. Ik geloof in de cijfers van 
tewerkstelling, en die zijn goed. Dankzij de 
hervorming van de vennootschapsbelasting 
zullen ze via meer investeringen nog beter 
worden.”

Fietsen we vierkant of rond?

De fiets met vierkante wielen weegt 9 kg, kost € 1.000 en gaat voor 
geen meter vooruit. De fiets met ronde wielen weegt en kost even-

veel, maar bolt met souplesse. De droom van elke fietser. Mocht u nu 
zelf de fiets mogen kiezen… Het parcours van de vennootschapsbe-

lasting stelt de ondernemer voor dezelfde keuze.



0

SOCIALE ONRUST

14 februari 2008

Trop is teveel

Begin 2008 trok een golf van sociale onrust 
door het land. Vooral de regio Limburg en 
de metaalverwerkende nijverheid waren 
het slachtoffer. Dalende koopkracht en de 
stijgende werkdruk vormden de aanleiding 
voor de vonken die dreigden over te slaan 
naar andere regio’s en bedrijfstakken.

“(…) wilde acties, gericht tegen de 
werkgevers en ingegeven door een 
bezorgdheid onder de werknemers over hun 
koopkracht, zijn niet goed te praten. Trop is 
teveel! En wel om de volgende vijf redenen:
 1. De krant De Morgen kopte op 5 
februari ‘Prijs winkelkar voor het eerst weer 
lager’. De inflatieopstoot is dus blijkbaar 
een fenomeen van voorbijgaande aard, 
terwijl de vakbondseisen tot structurele 
kostenverhogingen voor de bedrijven leiden.
 2. De koopkracht is NIET gedaald. 
Dit jaar wordt voor een gemiddeld gezin 
de extra kost van recente prijsstijgingen op 
1.022 euro geraamd, terwijl het beschikbaar 
inkomen met 1.706 euro stijgt. Over de 
periode 2000-2007 steeg het beschikbaar 
inkomen bovenop inflatie met 6,2%.

 3. Pacta sunt servanda. Een 
loonakkoord slaat meestal op een periode 
van twee jaar en bevat een clausule van 
sociale vrede. De wilde stakingen (…) zijn een 
regelrechte aanfluiting van de fundamenten 
van ons sociaaloverlegmodel. (…)
 4. Het is onaanvaardbaar dat 
sommige vakbonden standaardbrieven 
stuurden met de dreigende boodschap 
genre ‘als je acties wilt vermijden, 
onderhandel dan met ons, vakbonden, over 
onze eisen’. Zo’n houding kunnen we enkel 
verklaren vanuit een schadelijk opbod tussen 
vakbonden in het licht van de nakende 
sociale verkiezingen.
 5. Het drama van de jaren 70 van 
vorige eeuw dreigt zich te herhalen. Ook toen 
wentelden de vakbonden de prijsstijgingen 
systematisch af op de bedrijven. (…)

Slotsom: de werknemers en hun vertegen-
woordigers zijn druk bezig de tak af te zagen 
waarop ze zelf zitten. Daarom doen we een 
dringende oproep om de acties stop te 
zetten en samen een constructief voorstel 
te bespreken: verlaag de personenbelasting 

SOCIALE ONRUST, HET VERHAAL VAN DE TAK

elio di rupo, VOORzITTER VAN DE PS, VEROORDEELT DE ACTIES IN TWEE WINKELS DOOR EEN MILI-
TANTE VAN SETCA (BBTK) NAMEN TIjDENS DE NATIONALE STAKING VAN 15 DECEMBER 2014. “DERGELIjK 
GEWELD KAN VOOR MIj NIET DOOR DE BEUGEL, NIET TEN OPzICHTE VAN PERSONEN, NIET TEN OPzICHTE 
VAN GOEDEREN”, REAGEERT HIj. “zELFS BIj STAKERSPOSTEN zIjN DE VAKBONDEN ER OM TE ONDER-
HANDELEN, OM TE OVERTUIGEN. IK VEROORDEEL IEDERE VORM VAN GEWELD. HET STAKINGSRECHT IS 
BELANGRIjK, HEILIG zELFS, MAAR HET MOET OP EEN VREDEVOLLE MANIER WORDEN UITGEOEFEND.”   

<SUDINFO, 17/12/2014>
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2voor de lagere en middeninkomens en koppel 
dit aan een nulgroei van de brutolonen 
gedurende een af te spreken periode. 
Vandaag houd ik van een brutoloon van 100 
euro nog 50 euro netto over en kost dit aan 
de werkgever 150 euro. Morgen houd ik 
van diezelfde 100 netto 55 euro over, maar 
blijven de loonkosten op 150. Zo ontstaat een 
drievoudig sociaal voordeel:
 1. de betrokken inkomensgroepen 
zien hun koopkracht stijgen; (…)
 2. de aangezwengelde gezins-
bestedingen versterken de economische 
groei, die op haar beurt voor jobcreatie kan 
zorgen;
 3. de loonkostenhandicap t.o.v. het 
buitenland loopt niet verder op zodat de 
werkgelegenheid er opnieuw wel bij vaart. Het 
aantal faillissementen zal dalen.

De regering wil ook iets doen aan de 
koopkracht. Als de sociale partners ook hun 
verantwoordelijkheid opnemen, kan deze 
operatie een echte win-win worden. Waar 
wacht men nog op?”

5 november 2014

Heimwee naar de seventies?

Half oktober 2014 kondigden de vakbonden 
een aantal stakingen aan in het najaar als 
protest tegen de hervormingsplannen 
van de regering. Dezelfde week werden 
treinreizigers getroffen door wilde stakingen 
op het spoor en vielen vakbondsmilitanten 
het hoofdkwartier van de MR aan.

“1974. Een fabriekje met een honderdtal 
arbeiders in mijn geboortestreek ligt plat. De 
werkgever had zijn werknemers gevraagd 
om een keer de indexaanpassing over 

te slaan, want ingevolge de oliecrisis 
(loonkostenstijging met 14% in één jaar) 
maakte het bedrijf een aartsmoeilijke periode 
door.

De plaatselijke werknemers waren geneigd 
om dit te aanvaarden, maar de syndicale 
vrijgestelden uit Brussel hadden daar 
duidelijk geen oren naar. Ze riepen op tot een 
staking en eisten er daarentegen nog een 
extra loonsverhoging bovenop. (…) Enkele 
maanden later stonden alle werknemers op 
straat wegens faillissement. (…) De syndicale 
vrijgestelden trokken zich veilig en wel terug 
in Brussel.

In de periode 1974-1975 werden de 
vrijdagstakingen tegen de toenmalige 
regering Tindemans georganiseerd. De 
regering viel. Ons land belandde in een 
economische chaos, terwijl een vergelijkbaar 
land zoals Oostenrijk destijds wel de 
nodige, structurele hervormingen zonder 
regeringscrisis had doorgevoerd. Oostenrijk 
werd niet de zieke man van Europa. België 
bleef daarentegen aanmodderen. In 1982 
moesten we met meer dan 8% devalueren. 
Met andere woorden, de hele bevolking 
onderging in één klap een algemene, lineaire 
verarming met 8%!

2014. Veertig jaar later dreigt dit scenario zich 
te herhalen. Via maandagstakingen wil men 
de regering doen afzien van noodzakelijke 
hervormingen. Dat de regering weg moet, 
is volgens sommigen een absolute must. 
De lont in het kruitvat steken is gemakkelijk, 
maar wat erna? Ook in de jaren 70 deed 
men de regering vallen, maar had men geen 
structurele oplossing voor erna… behalve 
dan devalueren. Met andere woorden, de 
remedie na zo’n type van acties is veel erger 
dan de korte pijn op het moment zelf. (…)
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Andere tekenende gelijkenis? Het pleidooi 
voor het status quo – zelfs als dit status quo 
op termijn tot jobverlies of verlies aan welvaart 
leidt. Raak niet aan mijn rechten die een halve 
eeuw geleden bedongen werden. Ze moeten 
mordicus vandaag blijven bestaan ondanks 
het feit dat de 21ste eeuw fundamenteel 
verschilt van de 20ste. Niet wij, maar anderen 
moeten het probleem oplossen, het 
zogenaamde ‘not in my backyard’-syndroom. 
Investeringen via het aangaan van nieuwe 
schulden is een ander wondermiddel, maar 
schuift net zoals in de jaren 70 de factuur 
door naar de volgende generatie. Wij betalen 
vandaag nog altijd de schulden af van het 
destijds gevoerde non-beleid.
Zijn er nog andere gelijkenissen? Zeer zeker. 
Het platleggen van het land heeft nog 
nooit een oplossing ten gronde gebracht. 
Noch in 1974, noch in de jaren 80, noch in 

1993, noch in 2012. Een nationale staking 
heeft nog nooit één extra job opgeleverd. 
Integendeel. Het imago van het land, 
de bereidwilligheid van investeerders en 
ondernemers, de sociale zekerheid, … zijn 
er nadien nooit op verbeterd. (…)

Velen die de jaren 70 effectief hebben 
meegemaakt of een beetje de geschiedenis 
kennen, zullen samen met mij verontrust 
kijken naar wat er de komende weken te 
gebeuren staat. Gaat men opnieuw het 
land kapot staken? Gaat men opnieuw de 
factuur naar onze kinderen en kleinkinderen 
doorschuiven? Gaat men opnieuw de ogen 
sluiten voor het onvermijdbare? Gaan we 
opnieuw denken dat alle andere landen 
moeten hervormen, maar wij niet? Ik hoop 
van harte van niet.”

Pacta sunt servanda

Letterlijk: ‘Overeenkomsten zijn bindend’. Het Latijns adagium 
strekt partijen tot wet. Het is een algemeen rechtsbeginsel  

essentieel in nationaal en internationaal recht. En een principe 
waarmee men liever niet lichtzinnig omspringt.
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2KNELPUNTECONOMIE

6 mei 2010

Mismatch arbeidsmarkt vormt rem op 
economisch herstel

De media staan bol van de aangekondigde 
collectieve ontslagen bij onder meer 
Carrefour en Opel. In het eerste kwartaal 
van 2010 werden 11.628 werknemers 
geconfronteerd met collectief ontslag. De 
cijfers zijn niet definitief maar drukken alle 
actoren met de neus op de feiten …

“(…) voor heel wat bedrijven zijn de tijdelijke 
oplossingen uitgewerkt en moet er, als 
laatste optie, drastisch gesnoeid worden in 
het personeelsbestand om de gezondheid 
van het bedrijf en de toekomstige 
tewerkstelling te vrijwaren. De arbeidsmarkt 
kent op dit ogenblik echter twee gezichten: 
naast het genoemde jobverlies worden 
de eerste tekenen van herstel zichtbaar, 
doordat heel wat ondernemingen opnieuw 
vacatures openstellen. (…) Op dit ogenblik 
zijn er, enkel nog maar op de websites van 
de publieke arbeidsbemiddelingen VDAB, 
Forem en Actiris, 72.000 tijdelijke en vaste 
jobs onmiddellijk invulbaar. (…) Naast jobs in 
de social profit en de dienstensectoren wijst 
het herstel van de uitzendactiviteit voor de 
arbeiders ook op steeds meer jobkansen in 
de industrie. Meer nog: ondanks het groot 

aantal werkzoekenden neemt de structurele 
krapte aan bepaalde werknemersprofielen 
verder toe.

Het aandeel knelpuntvacatures is in het 
crisisjaar 2009 toegenomen van 46% naar 
49% van de vacatures, zo lezen we in een 
recent VDAB-rapport. Maar liefst 106.000 
vaste jobs konden in 2009 slechts moeizaam 
of helemaal niet ingevuld worden. Dit vormt 
een ernstige rem op het economisch herstel, 
net zoals de rigiditeit van ons ontslagrecht, 
waardoor werkgevers misschien minder snel 
overgaan tot ontslag, maar zij, wanneer de 
conjunctuur weer aantrekt, ook veel minder 
snel terug aanwerven.

De mismatch tussen gevraagde en 
aangeboden competenties zal ons in de 
komende jaren steeds zuurder opbreken. Op 
een ogenblik dat we geconfronteerd worden 
met toenemende lasten voor de vergrijzing 
en meer mensen (langer) aan het werk 
moeten, vinden heel wat werkgevers niet de 
juiste mensen. Er moeten dan ook een aantal 
structurele maatregelen worden genomen 
om het arbeidsaanbod uit te breiden en 

VAN MISMATCH NAAR KNELPUNTECONOMIE

IN ONS LAND zIjN ER RUIM 130.000 OPENSTAANDE VACATURES WAAR BEDRIjVEN NAUWELIjKS  
KANDIDATEN VOOR VINDEN, TEGELIjKERTIjD zIjN HEEL WAT MENSEN WERKLOOS. “DAT 
IS HET HOOGSTE CIjFER VAN DE EUROzONE”, zEGT MINISTER VAN WERK KRIS PEETERS. 
DE FEDERALE REGERING HEEFT DAAROVER SAMENGEzETEN MET DE DEELSTATEN 
(VLAANDEREN, WALLONIë EN BRUSSEL). premier charles michel VERKLAART ACHTERAF 
DAT ER “zO SNEL MOGELIjK CONCRETE MAATREGELEN” GENOMEN MOETEN WORDEN.

<DE OCHTEND RADIO 1, 30/05/2018>
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meer inzetbaar te maken: jongeren moeten 
gestimuleerd worden voor technische en 
arbeidsmarktgerichte studierichtingen; 
opleiding en begeleiding moeten zich 
toespitsen op de concrete noden van 
de bedrijven en op de beschikbare jobs; 
gezien heel wat knelpuntvacatures geen 
diploma of ervaring vereisen, zijn naast 
opleiding ook een snelle opvolging van 
werkzoekenden en een meer activerend 
uitkeringsstelsel een must; opvolging 
en begeleiding moeten er zijn voor 
alle leeftijdsgroepen; uitzendwerk 
als aanwervingskanaal moet wettelijk 
geregeld worden; langer werken ten slotte 
moet de regel zijn en niet de uitzondering. 
De Belgische arbeidsmarkt heeft dankzij 
een aantal buffers de crisis vooralsnog vrij 
goed doorstaan. We tekenen, na Duitsland, 
de kleinste werkloosheidstoename van 
Europa op. Maar het herstel zal bij ons 
trager verlopen, dat hebben de vorige 
crisissen aangetoond. Laat ons alles 
inzetten op een moderne en dynamische 
arbeidsmarkt, om de exit uit de crisis te 
versterken en niet af te remmen.”

14 juni 2017

Don’t hire experts, hire future experts 

13 juni 2017 schreef De Morgen dat ons 
land evolueert naar een knelpunteconomie. 
Nooit waren er meer openstaande vacatures 
die maar niet ingevuld geraken. Als we een 
verdere groei van onze economie, bedrijven 
en werknemers willen bestendigen, …

“… moet er snel geschakeld worden. 
Economisch gezien gaat het beter, 
met een hogere economische groei 
op Europees en wereldvlak. Ook de 
verzwakte euro ten aanzien van de dollar 
zorgt voor een verbeterde exportpositie 
van onze bedrijven. Daarnaast dragen 
binnenlandse maatregelen zoals de tax- 
shift, de indexsprong en twee gematigde 
loonakkoorden zeker bij tot het realiseren 
van ‘jobs, jobs, jobs’. Met dit beleid werd 
er van vakbondszijde een geste verwacht 
van de werkgevers, alsof wij jobs kunnen 
garanderen op bestelling. Economie is 
echter geen exacte wetenschap.

Toch hebben we woord gehouden: de 
komende jaren zal het aantal bijkomende 
jobs volgens alle prognoses verder 
toenemen. In de periode 2017-2019 
zullen er volgens de Nationale Bank 
115.000 nieuwe jobs bijkomen, wat de 
druk op onze arbeidsmarkt alleen maar 
zal doen toenemen. We naderen immers 
de keerzijde van de medaille. Het aantal 
oningevulde vacatures op de arbeidsmarkt 
neemt zienderogen toe: van 83.000 in 2014, 
90.000 in 2015 tot meer dan 100.000 in 2016 
(Eurostat). Deze vacatures bieden kansen 
voor vele werkzoekenden, maar moeten 
ook ingevuld geraken om verdere groei niet 
af te remmen.

Tegelijkertijd zaten vorig jaar 75.000 
Belgische jongeren zonder werk. We 
kunnen dus effectief spreken van een 
grote mismatch op de arbeidsmarkt. Dat 
werkgevers te vaak op zoek zijn naar de 
witte raaf kan best kloppen. De rigiditeit 
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2van ons arbeidsrecht werkt dit helaas in de 
hand. Dat wordt trouwens ook zo ervaren 
door onze Belgische jongeren: meer dan de 
helft (53,6%, gepeild via een representatieve 
enquête van iVox) denkt dat werkgevers 
afknappen op hun gebrek aan ervaring en 
onvoldoende kijken naar hun potentieel, 
attitude, werk- en leerlust en creativiteit. 
Met als resultaat dat we zo een gigantisch 
reservoir aan gemotiveerde, jonge 
arbeidskrachten missen. Deze ‘werknemers 
van morgen’ zijn immers zeer flexibel en 
hopen dat hun toekomstige werkgever dat 
ook is. Twee derden van hen is zelfs bereid 
om een job uit te oefenen die helemaal niet 
aansluit bij hun opleiding of studiekeuze. 
Tegelijkertijd zijn onze ondernemingen niet 
in staat om te groeien wanneer zij daarvoor 
geen geschikt personeel vinden. Dit is een 
lose-lose-situatie voor iedereen.

Ik moet wel aanstippen dat 
jongerentewerkstelling een opdracht is 
van alle actoren, en niet van de werkgevers 
alleen. Goed onderwijs, meer gericht op 

de arbeidsmarkt en ondernemerschap, 
mensen nog meer gidsen naar richtingen 
die betere tewerkstellingskansen geven 
(STEM) en systemen van duaal leren 
waarbij theorie en praktijk, opleiding en 
werkervaring gecombineerd worden, 
kunnen hierin, samen met een goede 
opvolging en aangepaste begeleiding 
door de bemiddelingsdiensten, verbetering 
brengen.

Het VBO trekt de kaart van de jongeren via zijn 
project en platform ‘Young Talent in Action’, 
door initiatieven in de kijker te zetten die 
de kloof tussen jongeren en arbeidsmarkt 
willen verkleinen. Ondernemingen zelf 
kunnen dan weer jonge talenten aanwerven 
door in te zetten op interne opleidingen en 
doelgericht talentmanagement. Talenten 
ontwikkelen en kansen geven, daar komt 
het op aan. ‘Don’t hire experts, hire future 
experts’ is dan ook geen marketingslogan, 
maar een doel waarnaar wij allen moeten 
streven.”

Don’t hire experts, hire future experts

Naar aanleiding van zijn tweede Forum Young Talent in Action (ok-
tober 2017) bevroeg het VBO 500 Belgische jongeren (17-27 jaar) 

over de arbeidsmarkt. Volgens de jongeren focussen de werkgevers 
te veel op opleiding en ervaring en te weinig op de motivatie van de 

kandidaat. Meer dan vier op de vijf beweren dat werkgevers vaak 
onterecht iemand met ervaring of de onbestaande witte raaf zoeken.
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ENERGIE

12 juli 2012

Energie, een moedige beslissing die 
vraagt om meer

Op 4 juli 2012 beslist het kernkabinet op 
voorstel van Staatssecretaris voor Energie 
Melchior Wathelet om grotendeels door 
te gaan met de voorziene kernuitstap. De 
kernreactor Tihange 1 blijft open tot 2025, 
terwijl Doel 1 en 2 worden stilgelegd in april 
2015. 

“Eindelijk hakte de regering knopen door. 
(…) Deze nucleaire saga heeft sinds 2003 
geleid tot te veel onzekerheid, zowel op 
economisch als juridisch vlak voor de 
verschillende actoren. (…) Het VBO heeft er 
begrip voor dat men na afweging van alle 
pro’s en contra’s geland is op deze beslissing 
en wijst erop dat de verlenging uiteraard 
aan strikte voorwaarden op het gebied van 
veiligheid en afvalbeheer moet worden 
gekoppeld. Bovendien moet een verlenging 
ten goede komen aan de energie-intensieve 
industrie. Als er één dossier is waarin de 
regering geloofwaardig kan werken aan een 

ENERGIE VANDAAG EN MORGEN

“HET TOTALE KOSTENPLAATjE VAN HET ENERGIEPACT – N.V.D.R.: PRINCIEPSAKKOORD DOOR VIER 
ENERGIEMINISTERS VAN 11-12-2017 – BLIjFT HOOGST ONzEKER”, ALDUS yves verschueren, 
GEDELEGEERD BESTUURDER ESSENSCIA. “HET zOU ONVERANTWOORD zIjN OM STRATEGISCHE 
BELEIDSBESLISSINGEN VAN DEzE OMVANG TE NEMEN MET EEN BLANCO CHEqUE IN DE HAND, 
WAARBIj ACHTERAF NIEUWE TAKSEN MOETEN INGEVOERD WORDEN OM DE SCHULDENPUT TE 
VULLEN. EEN ENERGIETRANSITIE KOST GELD. DAAROM MOET ER EEN DUIDELIjKE FINANCIERING 
GEKOPPELD WORDEN AAN DE AMBITIES IN HET ENERGIEPACT. WE STELLEN HET EINDDOEL VAN DE 
ENERGIETRANSITIE NIET IN VRAAG, MAAR PLEITEN VOOR REALISME OVER DE WEG ERNAAR TOE.”

<BLOG OP WWW.ENGINEERINGNET.BE, 26/02/2018>

effectieve relance, is het wel dit. Als er een 
nucleaire bijdrage wordt geheven (zoals het 
kernkabinet te kennen gaf), dan moet die 
volledig bestemd worden voor de financiering 
van de offshore windmolenparken op de 
Noordzee. Momenteel worden die betaald 
door de verbruikers die de offshore-
groenestroomcertificaten voor 100% 
financieren. 800 miljoen euro per jaar tegen 
2020!

Na de beslissingen van vorige week moet 
de regering nu haar verantwoordelijkheid 
volledig opnemen op het gebied van 
beleidsvisie en toepassing ervan. Het is 
immers niet omdat er een beslissing over 
de oudste drie kernreactoren is genomen 
dat ons land daarom over een duidelijke 
en coherente visie op zijn energiebeleid 
beschikt.

Een groot aantal fundamentele beleids-
vragen blijven onbeantwoord. Moet het 
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2energiebeleid het industriebeleid onder-
steunen en zo ja hoe? Welke plaats wil men 
aan vraagbeheer (een in meer dan één 
opzicht veelbelovende piste) geven? Hoe 
hernieuwbare energiebronnen volop in de 
markt integreren? Welke verantwoordelijkheid 
moet hernieuwbare energie krijgen op het stuk 
van behoud van het evenwicht op het net? 
Hoe voor een investeringsvriendelijk klimaat 
zorgen?

Anderzijds moeten we vermijden dat de 
rechtsonzekerheid begint waar de visie stopt. 
Zegt men niet ‘the devil is in the details’? De 
aangekondigde beslissingen zo spoedig 
mogelijk verduidelijken is prioritair. Zo stelt 
zich de vraag hoe de regering van plan 
is in te grijpen op de markt. Hoe moeten 
producenten, leveranciers en verbruikers 
de ‘terbeschikkingstellingen’, de ‘juridische 
omkadering’ in geval van stilleggen van een 
centrale, of de investeringsbevorderende 
mechanismen (…) begrijpen? Een visie 
en verduidelijkingen rond de ingevoerde 
mechanismen zijn dringend noodzakelijk om 
de marktspelers de mogelijkheid te geven hun 
strategieën en ambities te bepalen.

Ten slotte nog dit: strikt genomen werd niet 
alleen beslist om nu twee centrales te sluiten 
maar ook om alle andere centrales definitief te 
sluiten tegen 2025. Misschien wordt dit effectief 
mogelijk zonder excessieve risico’s op het vlak 
van prijzen en bevoorradingszekerheid. Maar 
het zou evengoed een tijdbom kunnen worden 
onder ons elektriciteitsintensief industrieel 
weefsel. Het is daarom absoluut noodzakelijk 
om in de wet die nu door het parlement 
zal worden geamendeerd te voorzien in 
tussentijdse evaluatiemomenten die eventueel 
tot verder uitstel kunnen leiden.”

7 februari 2017

Gebrek aan interfederale energievisie 
betekent schuldig verzuim 

De vier ministers van Energie pleegden begin 
februari 2017 overleg over een gezamenlijke 
aanpak voor de uitwerking van een energiepact. 
Het VBO pleit al geruime tijd voor een 
interfederale energievisie die de belangrijkste 
uitdagingen van vandaag tackelt. Behalve 
aandacht voor de bevoorradingszekerheid, 
de milieuverbintenissen en de energiekosten 
moet ook de economische bedrijvigheid 
worden ondersteund.

“Onze regionale en federale regeringen 
ijveren al jaren voor een energiepact. En toch 
komt dat maar niet van de grond. Na lang 
talmen starten de werkzaamheden nu in vier 
werkgroepen: Vlaanderen zal een strategie 
rond energieproductie uitwerken, Wallonië 
neemt de marktwerking voor zijn rekening, 
Brussel neemt ‘governance’ op zich en het 
federale niveau wil de interconnectie met het 
buitenland bestuderen. Eindelijk wordt onze 
roep gehoord. Een gecoördineerde aanpak 
op lange termijn is immers cruciaal voor onze 
ondernemingen: hoe meer onzekerheid, hoe 
minder investeringen. Bovendien vermijdt 
een gecoördineerde interfederale aanpak 
dat de maatregelen die de ene overheid 
neemt door een ander niveau teniet worden 
gedaan.

Vandaag is energie in ons land een onzekere 
factor. Om duurzaam te zijn en stabiliteit te 
bieden, moeten alle regeringen van ons land 
en alle relevante stakeholders de visie dragen. 
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Wie zijn die stakeholders? Iedereen! Als 
we in België de omslag willen maken naar 
meer hernieuwbare energiebronnen, naar 
een land waar er altijd en overal elektriciteit 
aanwezig is tegen lage prijzen en waar 
windmolens onzichtbaar zijn en ons ‘zicht’ 
niet storen, zeg ik: ‘You can’t have your 
cake and eat it’. Iedereen zal water bij 
de wijn moeten doen als we tot een echt 
energiepact willen komen.

Bovendien moeten we rekening houden 
met de Europese context. Als ons 
energiebeleid niet past in een Europees 
kader, worden een waardevolle afstemming 
van de beleidsopties en de integratie van 
energiemarkten onmogelijk. Maar zover 
staan we vandaag nog helemaal niet. Meer 
integratie in het Europese energiebeleid 
is dan ook levensnoodzakelijk. Trouwens, 
een meer Europese aanpak is optimaler 

op het vlak van kosten en investeringen 
en biedt bovendien betere garanties voor 
de bevoorradingszekerheid. En als het niet 
binnen Europa kan, dan moet de Benelux 
het voortouw nemen, al dan niet samen met 
enkele andere landen.

Willen we de energieomslag echt maken, 
dan moeten alle opties op tafel liggen. 
Hoe meer taboes, hoe minder opties. Onze 
bevoegde ministers hebben dan ook een 
grote verantwoordelijkheid. Er is geen 
tijd te verliezen willen we dit jaar nog een 
energiepact dat tegen eind 2025 volledig 
is uitgerold. Draai dus onze burgers en 
ondernemingen die duidelijkheid willen 
geen rad voor de ogen, maar weet dat het 
gebrek aan een interfederale energievisie 
niets meer of minder betekent dan schuldig 
verzuim ten koste van onze toekomstige 
generaties.”
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2HERENAKKOORD

8 maart 2012

Verantwoordelijkheid opnemen

Het sociaal klimaat verslechtert. Sociale 
partners vinden elkaar niet meer. Het 
incident bij auto-onderdelenproducent 
Meister in Sprimont is symptomatisch voor 
de gespannen sfeer. Eerst de gijzeling 
van de directie door de vakbonden en 
vervolgens de poging van de werkgever om 
goederen uit het bedrijf te halen d.m.v. een 
groep van veiligheidsagenten. 

“Waarom is vandaag het sociaal klimaat 
gespannen? Drie redenen. Vooreerst is er de 
moeilijke economische toestand. De crisis 
die we momenteel doormaken, zorgt ervoor 
dat de herstructureringen of aanpassingen 
in het productieproces vaker voorkomen. 
(…) Vandaag niets doen zou de problemen 
in de toekomst alleen maar groter maken, 
met misschien het faillissement als gevolg. 
Logischerwijze staan de sociale zenuwen in 
dergelijke economische conjunctuur meer 
gespannen dan in geval van een economische 
heropleving.

Ook de sociale verkiezingen drijven de 
spanningen op de werkvloer op. Elke normale 
bedrijfsbeslissing met de minste weerslag 

op de medewerkers wordt in veel gevallen 
aangegrepen om uit te vergroten en er een 
soort van sociale strijd tussen vakbonden 
van de maken. (…) In een dergelijk pre-
electoraal klimaat wordt de ondernemer 
dan ook vaker geconfronteerd met interne 
spanningen.

Tot slot mogen we niet onderschatten hoe 
de algemene opstand van de vakbonden 
tegen het regeerakkoord van de regering 
Di Rupo, met als ‘hoogtepunt’ de nationale 
staking van 30 januari II., doorgesijpeld is tot 
het bewustzijn van de werknemers op het 
terrein. Alles is de fout van de regering en 
de werkgevers. Ook dat gevoel versterkt de 
kansen op sociale onrust in bedrijven.

Het sociaal conflict bij Meister in Sprimont 
sprong de voorbije dagen in het oog. 
Zowel langs vakbondszijde als langs 
werkgeverszijde ging men, in het licht van 
de tradities van ons sociaaloverlegmodel, 
over de schreef. (…) Het niet toelaten van 
werkwilligen tot het bedrijf of het sluiten van 
winkels door de klanten manu militari buiten 
te zetten, botst met het recht op arbeid. Het 
stakingsrecht is geen absoluut recht!

HERENAKKOORD, WORDT VERVOLGD

NA DE zWARE RELLEN OP DE NATIONALE BETOGING VORIGE WEEK, WORDT MET ANGST GEKEKEN 
NAAR DE VOLGENDE ACTIEDAG OP 24 NOVEMBER 2014 IN ANTWERPEN. DE HAVENARBEIDERS zELF 
LIETEN AL VERSTAAN DAT IN HUN THUISSTAD “DE SFEER GRIMMIGER EN DE STRIjD HARDER” zOU zIjN. 
MAAR WAT WORDT HET, EEN BETOGING OF EEN STAKING? BURGEMEESTER VAN ANTWERPEN bart de 
wever LIET AL VERSTAAN DAT HIj HET NIET zAL DULDEN DAT DE VAKBONDSACTIE UITMONDT IN EEN 
VELDSLAG. “ER BESTAAN POLITIEMETHODES OM EEN SITUATIE zOALS DIE IN BRUSSEL TE VERMIjDEN.”

 <ATV, 10/11/2014>
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(…) De enige manier waarop een conflict 
kan worden opgelost, is door rond de tafel 
te gaan zitten en te overleggen. Betrokken 
partijen zijn alleen bereid tot constructieve 
gesprekken als die in een sereen kader 
kunnen verlopen. Daaraan moeten beide 
kanten bijdragen. Het gebruik van agressie 
om het ongenoegen – dat onmiskenbaar 
met herstructureringen en sociale conflicten 
gepaard gaat – te kanaliseren, levert 
niets op. Het leidt alleen tot een verdere 
verslechtering van het sociaal klimaat. 
Daarenboven zijn het gebruik van geweld 
en het beroven van de vrijheid van mensen 
strafbaar. Mensen kunnen hun woede in 
andere situaties in onze samenleving niet 
ongebreideld en ongestraft koelen door 
agressief op te treden. Waarom wordt het 
in deze situatie dan wel gedoogd?

Een eerste stap naar een meer ontspannen 
sociaal klimaat is de veroordeling door 
de leiding van vakbonden en werkgevers 
van bovenvermelde excessen. Ik doe 
dit bij deze. Ik wacht echter (nog altijd) 
op eenzelfde signaal vanwege de 
vakbondstop. Ook politici moeten even 
duidelijk zijn in hun afkeuring.”

18 februari 2016

De onderhandelingen over een herenak-
koord 2.0 zijn mislukt. Wat nu?

Naar aanleiding van de gebeurtenissen 
tijdens de stakingen van oktober 2015 
vroeg de minister van Werk aan de Groep 
van 10 om het stakingsrecht te actualiseren. 
Het VBO ging graag op deze oproep in.

“De kern van ons betoog is en blijft 
dat het stakingsrecht niet absoluut is. 
Geen enkele internationale conventie 
geeft immers aan dat je wegblokkades 
mag opzetten, treinsporen kan 
blokkeren, werkwillige werknemers mag 
verbieden om te werken of anderen 
met geweld in gevaar mag brengen 
met eventuele acties. Dit zijn dan ook  
aspecten waar wij niet op kunnen toegeven. 
We gaan namelijk geen prijs betalen voor 
zaken die onwettelijk zijn of waarvoor men 
strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Het blijft echter noodzakelijk om een 
aantal duidelijke regels op te stellen. Door 
een gebrek aan dergelijk normatief en 
wetgevend kader, bestaat de indruk dat alles 
is veroorloofd. Quod non. Landen mogen 
bovendien wel degelijk accenten leggen 
op de uitoefening van het stakingsrecht, 
al was het maar om de veiligheid en de 
openbare orde te handhaven. Als je ziet 
tot welke ontsporingen sommige acties 
kunnen leiden, is het niet te veel gevraagd 
om de spelregels van het stakingsrecht 
grondig te herbekijken.

Als alternatief voor de rechtspersoonlijkheid, 
die onbespreekbaar is voor de vakbonden, 
hadden de werkgevers voorgesteld om voor 
elke actie een aanspreekpunt (naar analogie 
van de ‘verantwoordelijke uitgever’) in 
te stellen. Die vakbondspersoon, en zijn 
organisatie, zouden instaan voor een 
correct verloop van de actie en konden  
aangesproken worden bij ontsporingen of 
onwettelijkheden. Zo’n vorm van minimale 
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2responsabilisering wilden de bonden echter 
niet opnemen. Als duidelijk zou blijken dat 
men alles in het werk stelde om ontsporingen 
of onwettelijkheden te vermijden, hoeft men 
niets te vrezen. Een burger is immers enkel 
maar aansprakelijk wanneer er een causaal 
verband is tussen een fout en de schade. 
Het feit dat men werknemers echter angst 
wil aanjagen door ze voor te houden dat ze 
tienduizenden euro’s zelf zouden moeten 
betalen, is het bewijs dat men dit overleg 
niet ernstig nam.

De sociale partners sloten in 2015 een aantal 
goede akkoorden, onder andere over de 
hervorming van het aanvullend pensioen 
en over de re-integratie van langdurig 
zieken. Na vier maanden onderhandelen 
over de actualisering van het stakingsrecht 

en het uiteindelijke afspringen ervan, is 
een belangrijk momentum verloren gegaan 
waarbij vakbonden en werkgevers het 
sociaal overlegmodel konden versterken 
ten aanzien van de publieke opinie, die 
ontsporingen en onwettelijkheden echt niet 
meer kan waarderen.

De vraag is wat er nu moet gebeuren. Een 
pauze en daarna de draad weer oppikken? 
Het dossier opnieuw in de onderste lade van 
de diepvries steken? Dat laatste liever niet. 
Ik ben en blijf voorstander van het sociaal 
overleg. Maar dan moet men wel duidelijk 
willen zeggen wat niet kan, welke minimale 
vorm van verantwoordelijkheid men wil 
opnemen, en welke afgelijnde regels 
tijdens de organisatie van een staking van  
toepassing zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Rechts tegen links

Werken aan de concurrentiepositie van onze ondernemingen is geen 
verhaal van rechts tegen links, van werkgevers tegen vakbonden. 

Fitte ondernemingen zijn een noodzakelijke voorwaarde voor 
economische groei en jobcreatie.



0



38

2WOORD ACHTERAF

Leer uit het verleden, leef vandaag en 
droom van morgen …

‘We leven en werken met zijn allen in één 
van de rijkste regio’s van de wereld met 
kwaliteitsvol onderwijs en een respectabel 
loon. In een maatschappij waar je goed 
verzorgd wordt als je ziek of hulpbehoevend 
bent, waar gepensioneerden van hun oude 
dag kunnen genieten, en waar een 13e 
maandloon vanzelfsprekend is. We leven 
en werken met zijn allen nog altijd in een 
welvarend land, waar iedereen ook deelt in 
de welvaart. Maar wat als … alle werkgevers 
er vandaag de brui aan geven? Zomaar 
beslissen om hun bedrijven te sluiten en hun 
werknemers in de steek te laten?’ (…) 

Met die eyeopener lanceerden we eind 2014 
onze campagne ‘Wat als’ (zie de backcover 
van deze bloemlezing). Niet om willens 
nillens ons gelijk te halen, maar om mensen 
even te doen stilstaan en nadenken. Dat is 
naar mijn mening ook het doel en de kracht 
van een opiniestuk. Nadenken genereert 
creativiteit. En creativiteit leidt tot nieuwe 
ideeën, inzichten, oplossingen. Ik ben 
twintig jaar lid van de Groep van Tien – de 
top van werkgevers- en vakbondsleiders – en 
heb geleerd hoe belangrijk creativiteit wel is 
om standpunten te verzoenen. Tijdens mijn 
eerste onderhandelingen hield ik overtuigd 
vast aan het standpunt. Dat was het juiste, 
waarom kan men dat niet aanvaarden? Ik 
kon me nog onvoldoende inleven in de 
andere visie. Creativiteit daar is: weten dat 
positie A waarschijnlijk niet het eindpunt is, 
dat je nog een alternatief moet hebben, een 
plan B, C of zelfs D in je hoofd.

Een mening, een visie, een standpunt 
formuleren volgt dezelfde logica. Wie 
de bloemlezing van 20 jaar opinies 
doorneemt, zal merken dat ik altijd poogde 
om het VBO, en bij uitbreiding de hele 
ondernemersgemeenschap, nooit te laten 
vastrijden. Een opinie is het resultaat van 
een doordacht rijpingsproces. Ze vraagt 
de tijd om alle pro’s en contra’s goed af te 
wegen. Ik raadpleeg onze experten over de 
feiten en cijfers, en pols hun persoonlijke 
inschatting van de situatie. Ik analyseer: 
creëren we een precedent of niet? Hebben 
we alle mogelijke alternatieven overwogen? 
Maar bovenal, welke boodschap zal door 
welke lezer op welke manier worden gelezen 
en geïnterpreteerd? Raak ik bij iedereen de 
juiste snaar?

Met 20 jaar VBO op de teller weet ik dat ‘een 
mening om de mening’ weinig opbouwend 
is. En het is net onze rol om constructief 
te zijn en te blijven, ook in moeilijke 
tijden. Om bruggen te slaan tussen de 
economische, sociale, academische en 
politieke stakeholders van het land. Om 
visies en standpunten op één lijn te krijgen, 
in het belang van de welvaart van iedereen, 
vandaag en morgen. Maar ook om begrip te 
tonen voor wat leeft. In de toekomst gaan 
we verder op die weg. In 2012 titelden we 
onze mission statement ‘Don’t wait for a 
miracle… Make one!’ Vandaag werken we 
aan een versie 2.0 die het ondernemerschap 
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het komende decennium blijvend moet 
versterken. Dat vergt veel denkwerk, samen 
met medewerkers, collega’s, ondernemers 
en stakeholders.

Als stem van meer dan 50.000 
ondernemingen uit onze drie gewesten – 
goed voor ruim 75% van de tewerkstelling 
in de privésector – wachten we niet 
op mirakels, maar durven we dromen, 
inspireren, bouwen en doen. Daar zal ik 
altijd mijn schouders blijven onder zetten. 
Die visie en missie sluiten immers naadloos 
aan bij mijn persoonlijk levensmotto: ‘Leer 
uit het verleden, leef vandaag en droom 
van morgen’.

PIETER TIMMERMANS

GEDELEGEERD BESTUURDER VBO
1 SEPTEMBER 2018
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2Maar wat als ... alle werkgevers er 
vandaag de brui aan geven? Zomaar 

beslissen om hun bedrijven te sluiten en hun 
werknemers in de steek te laten. Dan zouden
de werkgevers hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid ontlopen. Dan zouden 
meer dan twee miljoen mensen hun job 
verliezen. En wie niets meer opbrengt 
en verdient, betaalt ook geen bijdragen
en belastingen. Daardoor zou de 
overheid miljarden euro’s minder 
inkomsten hebben om de welvaart
in ons land te ondersteunen, om het loon van 
de ambtenaren te betalen of om onze sociale 
zekerheid te  financieren. Is dat verantwoord?

Wat als ... alle buitenlandse bedrijven 
ons land verlaten? Dat ze uit België

wegtrekken omdat het in een ander 
land aantrekkelijker is om te investeren, 
minder complex, en bovenal stabieler. 
Dan zouden opnieuw honderdduizenden 
mensen hun job kwijtraken. Ons land zou 
miljarden inkomsten verliezen ten voordele 
van andere landen. Is dat wenselijk?

Wat als ... jongeren hun ambitie om te 
ondernemen opbergen of er zelfs niet

aan willen beginnen? Omdat ze vinden dat
het risico te groot is en zich onvoldoende 
gesteund voelen. Dan wordt de kans op nieuwe 
activiteiten en jobs vergooid. Dan stagneert 
de economische groei en verliezen de 
jongeren hun geloof in een betekenisvolle 
toekomst. Is dat toelaatbaar?

Wat als ... onze schuldenberg zo hoog 
wordt als de Olympus? Omdat we

het te ver hebben laten komen, omdat we 
onszelf vastklampen aan een status quo 
terwijl hervormingen broodnodig zijn. Dan 
schuiven we de factuur door naar volgende 
generaties. Dan zullen drastische maatregelen 
nodig zijn om onze huishouding op orde te 
brengen en de andere Europese landen bij
te benen. Dan zullen anderen beslissen wat 
ons land met zijn centen doet. Willen we dat?

Wat als ... onze levensverwachting 
blijft stijgen? Dat we langer leven, 

langer studeren, maar steeds minder 
lang willen werken. Dan maken we onze 
loopbaan almaar korter. En moeten mensen 
die werken steeds meer betalen voor meer 
mensen op rust. Zo wordt ons pensioen 
onhoudbaar. Is dat een mooi vooruitzicht?

Wat als ... we beslissen om het land 
een dag lam te leggen? Omdat

we denken dat actie voeren onze problemen 
zal oplossen. Dan sneuvelen er gemakkelijk 
opnieuw duizenden jobs. Dan verliezen 
we weer miljoenen euro’s aan inkomsten 
voor onze schatkist en sociale zekerheid. 
Dan ontzeggen we werkwilligen het recht 
om te werken en op een andere mening.
Is dat rechtvaardig?

WAT ALS ...

we leven en werken met zijn allen in één van de rijkste regio’s van
de wereld met kwaliteitsvol onderwijs en een respectabel loon. in een maatschappij 
waar je goed verzorgd wordt als je ziek of hulpbehoevend bent, waar gepensioneerden 
van hun oude dag kunnen genieten, en waar een 13e maandloon vanzelfsprekend 
is “omdat een jaar werken een beloning verdient”. we leven en werken met zijn 
allen nog altijd in een welvarend land, waar iedereen ook deelt in de welvaart


