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Bevoorrechte
gesprekspartner
Het VBO treedt in gesprek met
alle relevante stakeholders
in functie van een sterke
economie, duurzame vooruitgang
en meer welvaart voor
iedereen. Als bevoorrechte
gesprekspartner van belangrijke
socio-economische, politieke

GROEP VAN 10
top van
vakbonden en
werkgevers

en academische actoren en
de media gaat het VBO voor
een open dialoog vanuit
de bekommernis van wat
ondernemers willen, niet
vanuit institutionele of andere
bevoegdheidsgerelateerde
motieven.

BUSINESSEUROPE
Europese
werkgeverskoepel

INTERPROFESSIONEEL
WERKGEVERSOVERLEG
met BECI, UCM,
UNIZO, UWE,
Voka ...

EERSTE MINISTER,
REGERINGSLEDEN
EN PARLEMENT

PERS EN
MEDIA

UNIVERSITEITEN
EN ACADEMISCHE
INSTELLINGEN

Ons mission statement
Het VBO wil in een zeer snel veranderende context het kompas bij uitstek zijn voor
het bedrijfsleven – onafhankelijk van de schaal van de onderneming – in België.
vbo.be/wie-zijn-we/visie--missie-2030/

Onze
structuur
VOORZITTER

Bart De Smet

CEO

Pieter Timmermans
Staat in voor het dagelijks beleid samen
met directeur-generaal Monica De Jonghe
en Chief Operating Officer Vanessa Biebel
in het Executive Committee.

RAAD VAN BESTUUR
Samengesteld uit
vertegenwoordigers
van de verschillende
sectorfederaties die lid zijn
van het VBO.

STRATEGISCH
COMITÉ
Staat de voorzitter en de
CEO bij in de uitoefening
van hun mandaat. Bestaat
uit bedrijfsleiders uit
verschillende geledingen van
de economie.

COMMISSIES EN
PLATFORMEN
Vitaal in de werking van het
VBO. Zij bestuderen specifieke
dossiers en problemen en
werken standpunten uit voor
de raad van bestuur en het
strategisch comité.

Acht
competentiecentra
Het VBO staat voor meer dan het sociaal
overleg. Veel meer. Het is essentieel dat
ondernemend en politiek België zich
bewust is van onze expertise in andere
domeinen waarop een beroep kan worden

gedaan: economische analyse, sociale
wetgeving, fiscaliteit, ondernemingsrecht,
Europa, duurzaamheid, circulaire
economie, energie, mobiliteit, klimaat,
digitaal en innovatief ondernemen …
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Vertrouw op
onze knowhow
AFBOUW VAN
LOONKOSTENHANDICAP

OVERLEG MET
SOCIALE PARTNERS

Concurrentiekracht, verlaging van de werkgeversbijdragen, loonmatiging, inflatie en index ...

DIGITAAL EN
INNOVATIEF
ONDERNEMEN

CONJUNCTUUR
Conjunctuuranalyse, één macro-economische cel,
groeiprognose, begroting en openbare financiën ...

Elektronische facturatie,
e-Gov, e-instrumenten, nieuwe
digitale technologieën (AI, 5G,
blockchain), innovatiebeleid,
innovatiesteun, Belgian Research
Innovation and Entrepreneurship
Community (BRIEC) ...

ENERGIE &
KLIMAAT
Competitieve prijzen,
bevoorradingszekerheid,
marktwerking, CO2uitstoot, klimaatverandering, Green
Deal …

Loonakkoorden (IPA), sociaal overleg van de
toekomst, moderne arbeidsmarkt, tweede
pensioenpijler, stakingsrecht , arbeidsrecht,
sociale zekerheid, flexibiliteit ...

EUROPESE EN INTERNATIONALE
UITDAGINGEN
Vrijhandelsakkoorden tussen de EU en haar handelspartners,
goede werking van de interne markt, Brexit, economische
diplomatie in België en in het buitenland ...

FISCALITEIT

MOBILITEIT

Vennootschapsbelasting,
belasting van de digitale
economie, her-vorming
van de personenbelasting,
vergroening van de
belastingen, Brexit en
douane, btw en accijnzen …

Mobiliteitsbudget,
interfederale
mobiliteitsvisie, slimme
kilometerheffing,
investeringen in infrastructuur, nachtleveringen,
spoorbeleid …

SUSTAINABILITY &
CIRCULAIRE ECONOMIE

RECHT &
ONDERNEMING

Duurzaam ondernemen, circulaire
economie, SDG’s, productbeleid,
afvalbeheer, biodiversiteit, Belgian
Business Awards for the Environment
(BBAE), beheer van verpakkingen en
verpakkingsafval ...

Administratieve vereenvoudiging, vennootschaps- en verenigingsrecht, herstructurering
en faillissement, ondernemingsrecht,
intellectuele-eigendomsrechten,
financieel recht, corporate governance,
mededingingsrecht, cybersecurity, GDPR ...

Communicatie
& events

Met een webplatform en reeks
evenementen wil YTiA jongeren
inspireren en laten kennismaken
met de vele mogelijkheden op de
arbeidsmarkt in een brede waaier
van sectoren.

www.ytia.be

VBO-magazine
REFLECT
Strategische dossiers voor decision makers.
REFLECT VBO FEB
REFLECT VBO FEB
REFLECT VBO FEB
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Belgian Business
Awards for the
Environment
De BBAE’s belonen eco-innovatieve
praktijken, procedés en producten uit alle
bedrijfssectoren die bijdragen tot de omslag
naar een circulaire economie.
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Let’s Talk,
VBO-podcast
In de podcast Let’s Talk, heeft het
VBO elke laatste donderdag
van de maand afspraak met
een sleutelfiguur uit
ondernemend België.

Universitaire
leerstoelen
In samenwerking met de VUB en de ULB: de
Leerstoel ‘Transitioning Belgian companies into
circularity’. In samenwerking met de KU Leuven
en de LSM: de Leerstoel ‘Belgian Business
Champions’.

Brussels School of Competition
Programma van gespecialiseerde studies in het mededingingsrecht en
de mededingingseconomie. Studieprogramma over recht, cognitieve
technologieën en artificiële intelligentie.

Wekelijkse nieuwsbrief
VBO IMPACT
Experts uit de VBO-competentiecentra laten hun
licht schijnen over de actualiteit.

Onze leden
Zo’n 50 toonaangevende sectorfederaties zijn lid van het
VBO en vertegenwoordigen meer dan driekwart van de
economische activiteit in ons land.

EFFECTIEVE LEDEN

Algemene Belgische
schoonmaakunie

Federatie van de
technologische
industrie

Beroepsvereniging
van bewakingsondernemingen

Beroepsvereniging
van verzekeringsondernemingen

Beroepsvereniging van
Belgische vezelcementproducenten

Bedrijfsgroepering
zandgroeven

Belgische
petroleumfederatie

Werkgeversverbond
der Belgische Havens

Confederatie Bouw

Creamoda

Belgische federatie
van de afval- en
recyclagesector

Belgische federatie van
de chemische industrie
en life sciences

Federatie van de
betonindustrie

Federatie van de
Belgische elektriciteitsen gasbedrijven

Federatie van
de Belgische
cementnijverheid

Belgische federatie
van de financiële
sector

Federatie van de
Belgische grafische
industrie

Koninklijke federatie van
Belgische transporteurs
& logistieke
dienstverleners

Belgische federatie
van de automobiel- en
tweewielerindustrie

Federatie van de HRdienstverleners

Verbond van ontginningsen veredelingsbedrijven
van België

Koninklijke federatie
van het Belgisch
notariaat

Federatie van de
textiel-, hout- en
meubelindustrie

Federatie van de
voedingsindustrie

Staalindustrie Verbond

Sustainable
goods

Unie van sociale
secretariaten

Voucher Issuers
Association

Antwerp World
Diamond Centre

Belgische
baksteenfederatie

Cigarette Manufacturers Belgische federatie van
of Belgium and
de handel en diensten
Luxembourg

C : 91 M : 65 Y : 4 K : 0
C : 82 M : 7 Y : 82 K : 0

Voucher Issuers Association

Koninklijke Belgische
redersvereniging

Federatie van de
Organisatie van
raadgevende ingenieurs, elektriciteits- en gasnetbeheerders in België
engineering- en
consultancybureaus

Mobility retail and
technical distribution

TOETREDENDE LEDEN
Werkgeversfederatie
voor de internationale
handel, het vervoer en
de logistiek

Belgische
spaarbankenvereniging

Leder Cuir

Toeristische
attracties

Nationale raad
van het hout

Fédération des
Employeurs des Arts
de la Scène

Federatie der
Belgische audiovisuele
ondernemingen

Belgische
vereniging van
pensioeninstellingen

Belgische vereniging van
auteurs, componisten en
uitgevers

Syndicaat der
Belgische
diamantnijverheid

Federatie van industriële
verpakkingen

Boek een gratis
bezoek en/of vraag
een offerte aan!
bevenue@vbo-feb.be
02 515 09 90

Conferentiecentrum in
het hart van Brussel!
Geavanceerd
audiovisueel
materiaal
Catering op
maat

Alle
technologie
voor virtuele
en hybride
evenementen

Een ruime
en flexibele
webcaststudio

Aanpasbare en
comfortabele
zalen voor 8 tot
250 personen

Benieuwd naar wat het VBO voor u kan betekenen? Contacteer ons!
Ravensteinstraat 4 - B-1000 Brussel
T + 32 2 515 08 11
M info@vbo-feb.be
www.vbo-feb.be

VBO-FEB
@VBOFEB
VBO-FEB

