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– Woord vooraf

EEN DEEL VAN DE OPLOSSING

Anno 2019 is onze maatschappij niet minder complex, 
staat de economie onder druk en steunt de lokale 
economie meer dan ooit tevoren op internatio-
nale ambities. De binnenlandse en wereldwijde 
(geo)politiek confronteert ondernemers met 
diepgaande en snelle transformaties in hun eco-
nomische ecosysteem.

Transformaties die meer dan ooit worden gedreven 
door brede maatschappelijke evoluties en kente-
ringen. Denk aan de globalisering en de circulaire 
economie, die onze klassieke economie met haar 
lineaire productiecycli de komende decennia 
ingrijpend zullen veranderen.

We kennen die veranderingen allemaal, maar on-
derschatten ze nog te vaak. Vooral dan de snelheid 
waarmee ze onze maatschappij en onze manier 
van leven, werken en ondernemen omgooien. 
Er vormen zich nieuwe sociaal-maatschappelijke 
evenwichten. Thema’s als  klimaat en duurzaamheid 
domineren de agenda’s. Ook de beleidsmatige 
antwoorden op die uitdagingen zijn aan snelle 
veranderingen onderhevig. 

Binnen die turbulente omgeving is de nood aan 
rechtszekerheid groter dan ooit tevoren. 
De voorbije vijf jaar hebben aangetoond dat 
onze mantra business > growth > prosperity 
heeft gewerkt. Onze concurrentiepositie tegen-
over onze buurlanden is beter, onze exportkracht 
versterkt, de leeftijd om uit te treden uit de 
arbeidsmarkt en de wettelijke pensioenleeftijd 
zijn opgetrokken, er is minder werkloosheid… 

Nu is het zaak om die fundamentele transformatie 
van ons land in een definitieve plooi te leggen en 
verder te versterken. Daarvoor zijn en blijven sterke 
ondernemingen cruciaal. Bedrijven vormen immers 
een ontegensprekelijke motor voor het verzeke-
ren en versterken van een duurzame welvaart. 

In tegenstelling tot wat te vaak wordt beweerd, 
zijn de economie en haar ondernemers in belang-
rijke mate deel van de oplossing, niet het probleem. 
Als dé stem van meer dan 50.000 ondernemingen 
uit ruim 40 sectoren blijft het VBO dan ook 
onverminderd ijveren voor een veilig, rechtsze-
ker en groeivriendelijk ondernemingsklimaat dat 
duurzaam ondernemen stimuleert en ondersteunt.

pieter timmermans 
Gedelegeerd  

bestuurder

bernard gilliot 
Voorzitter



4 De sociale partners klikten de  
maximale marge voor brutoloons-
verhogingen vast op 1,1%. 

Uit de analyse van de sectorale  
akkoorden blijkt dat zowat alle 
sectoren die loonmarge volledig 
hebben ingevuld.

Cruciaal voor het VBO is de economische dimensie 
van het interprofessioneel akkoord (IPA), met name 
dat de competitiviteit van onze ondernemingen 
dankzij de maximale loonmarge wordt versterkt.

Na de forse inspanningen van de voorbije jaren is 
dat nog altijd nodig. 

Weet immers dat in 2017 de loonkosten per ge-
werkt uur in België nog altijd 12,6% hoger lagen 
dan het gemiddelde van onze buurlanden Duitsland, 
Frankrijk en Nederland.

In cijfers: in 2017 kostte in de Belgische privésector 
een arbeidsuur van een werknemer gemiddeld 35,5€ 
tegenover gemiddeld 31,5€ in de drie buurlanden.

Dankzij het IPA kan de absolute loonkostenhandicap 
tegen 2020 opnieuw met ongeveer één procent dalen.

Bovendien beslisten de sociale partners in het 
kader van een verdere flexibilisering van de 
arbeidsmarkt om het aantal vrijwillige overuren op 
te trekken van 100 naar 120 uren per jaar.

1 – Interprofessioneel akkoord 2019-2020

ECONOMISCH, SOCIAAL ÉN ECOLOGISCH
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Behalve het economische luik heeft het IPA ook een 
sociale en een ecologische dimensie. Binnen de 
welvaartsenveloppe werd maximaal gefocust op  
armoedebestrijding door de kloof tussen de armoe-
degrens en de minimumuitkeringen te verkleinen.

Inzake mobiliteit zetten de sociale partners volop 
in op een ‘modal shift’ en willen ze het openbaar 
vervoer en duurzame vervoersmodi stimuleren, 
onder meer door de tussenkomst van de werkgever 
in het treinabonnement te verhogen.

Tegelijk kunnen werknemers vanaf juli 2020 ook aan-
spraak maken op een tussenkomst voor woon-werk-
verkeer met metro, bus, tram of waterbus van 
minder dan vijf kilometer.

De sectorale cao’s werden, behoudens die van de 
minimumlonen, ondanks het ‘njet’ van het ABVV 
allemaal ondertekend in de Nationale Arbeidsraad.

MEER INFORMATIE

Het ontwerp van het IPA 
 
De volledige analyse van het akkoord 

https://www.vbo.be/globalassets/actiedomeinen/sociaal-overleg/interprofessioneel-overleg/het-ipa-2019-2020-is-een-faire-deal-een-ipa-dat-competitiviteit-koopkracht-en-ecologie-verzoent/ipa-aip-2019-2020-versie-3_pt_26022019_03u54.pdf
https://www.vbo.be/actiedomeinen/sociaal-overleg/interprofessioneel-overleg/2019-2020-kader-voor-sectoraal-en-bedrijfsoverleg-ligt-nu-vast_2019-04-08/
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2 – Stand van het land

IT’S STILL THE ECONOMY, STUPID!

Nochtans publiceerde de KU Leuven een studie 
over de impact die verlagingen van de lasten op 
arbeid hebben op de jobcreatie in ons land. 

Randstad bracht een uitgebreide evaluatie van 
de toestand van onze Belgische arbeidsmarkt.

De discussies over het klimaat en de koopkracht 
werden gevoerd in de stratosfeer. Volgens de 
klimaatbetogers wordt er te weinig gedaan 
voor het klimaat, maar het debat over concrete 
maatregelen blijft steken in vage verklaringen. 

Er is weinig zicht op een concreet energie- en 
klimaatbeleid dat een evenwicht biedt tus-
sen bevoorradingszekerheid, de kostprijs van 
elektriciteit en ‘s lands milieudoelstellingen.

Naar aanloop van de verkiezingen in mei 2019 
trapte het VBO de informatieronde af met een 
rapport over het gevoerde regeringsbeleid.

Met de titel ‘It’s still the economy, stupid!’ stellen 
we dat de economie en haar ondernemers in 
belangrijke mate deel van de oplossing zijn, 
niet het probleem.

De eerste maanden van 2019 
haalden uiteenlopende thema’s 
de top van de politieke agenda: 
energie en klimaat, migratie en 
koopkracht. 

Over economie en arbeidsmarkt 
werd nauwelijks gedebatteerd.

De gecreëerde tewerkstelling  
is van hoge kwaliteit

Gecreëerde jobs zijn hoofdzakelijk 
voltijds of meer dan 2 ⁄       3         

7 op 10 gecreëerde jobs in de private 
sector (68,9%) zijn voltijdse jobs

Een voltijdse job blijft de norm  
voor ongeveer ¾ van de werknemers

Er is nood aan een tweesporenbeleid 
inzake private tewerkstelling:

Een nieuwe lastenverlaging  
op arbeid

Een noodzakelijke flexibilisering  
van de arbeidsmarkt
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Het beleid wierp op verschillende vlakken zijn 
vruchten af, denken we aan de krimp van de 
loonkostenhandicap, de winst voor onze Belgische 
export, de groei van de private tewerkstelling, 
de daling van de werkloosheid, de creatie van 
kwalitatieve banen en de sterkere aantrekkings-
kracht van België voor buitenlandse investeerders.

MEER INFORMATIE

Het volledige rapport over het ge-
voerde regeringsbeleid:  
vbo-feb.be/publicaties/brochures

In bepaalde sociaaleconomische en maatschap-
pelijke dossiers werd dan weer te weinig voor-
uitgang geboekt. Zo blijft de filedruk toenemen, 
staat de energieprijs nog altijd te hoog, is de 
krapte op de arbeidsmarkt problematisch, stijgen 
de ziekte- en invaliditeitsuitgaven en krijgen 
sommige sectoren (zoals de handel) het hard te 
verduren door de concurrentie en e-handel.

https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/its-still-the-economy-stupid/2019.05.02-bundel_nl_pdf-w10-bcr.pdf
https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/its-still-the-economy-stupid/2019.05.02-bundel_nl_pdf-w10-bcr.pdf
https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/its-still-the-economy-stupid/2019.05.02-bundel_nl_pdf-w10-bcr.pdf
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3 –  Verkiezingen

LESS IS MORE - VERKIEZINGSMEMORANDA

Iedereen wil altijd meer. Maar soms is minder 
beter. Veel beter zelfs. Minder openstaande 
vacatures bijvoorbeeld. Minder lasten op arbeid, 
minder files, minder administratie, minder stakingen, 
minder zinloze overheidsuitgaven, minder regels 
die tewerkstelling en investeringen remmen of 
minder ‘gold plating’ bij de omzetting van de 
EU-richtlijnen. Na de verbreding van de voorbije 
vijf jaar via bijvoorbeeld loonlastenverlagingen, 
werkgelegenheidsmaatregelen en pensioen- 
hervormingen kiezen we nu voor meer verdieping 
in domeinen die cruciaal zijn voor onze bedrijven. 

Het ‘Less is More’-concept vormde de strategische 
basis voor onze memoranda aan de politici die ons 
land verder moeten voorbereiden op de toekomst.

De VBO-memoranda zijn het resultaat van 
negen maanden minutieuze voorbereiding en 
intensieve gedachtewisselingen met onze 50 
lid-sectorfederaties. 

Less is More. 

Die oproep lanceerde het VBO naar 
aanleiding van de verkiezingen aan 
het adres van de politieke partijen. 

Met MINDER kunnen we MEER doen.



9

Een draagvlak dat 50.000 ondernemingen, 80% 
van de uitvoer en 75% van de tewerkstelling in 
de private sector omvat. Samen hielden we de 
vinger aan de pols van wat leeft bij de be-
volking (jong en oud), de bedrijven (groot en 
klein), de politiek (links, centrum en rechts), de 
(sociale) media (geen fake maar wel gefundeer-
de analyses), de studenten, docenten en pro-
fessoren (onderwijs en academische wereld)…

MEER INFORMATIE

lessismore2019.be 
 
Het VBO-verkiezingsmemorandum: 
het VBO gaat voor #lessismore2019: 
vbo.be/publicaties 
 
Memorandum Europese verkie- 
zingen en resultaten peiling bij 250 
CEO’s: vbo.be/publicaties

 Herbeleef het VBO-verkiezingsdebat  
in beeld:

Op Kanaal Z:  
youtu.be/96ZM6wR3dAY

Fotogalerij: 
galerie.triptyque.be/lessismore

Aftermovie: youtu.be/YwiQhtbHdXk

In het kader van de Europese verkiezingen 
pleitte het VBO voor een ‘Europa van resultaten’ 
binnen een aantal kerntaken waar de EU een 
echte meerwaarde biedt. Het Europees beleid 
moet de internationale concurrentiekracht van 
onze ondernemingen versterken en hen helpen 
om zich aan te passen aan de globalisering, 
digitalisering en duurzaamheidsevolutie.

https://lessismore2019.be/
https://www.vbo.be/globalassets/actiedomeinen/overheid--beleid/overheid--beleid/het-vbo-verkiezingsmemorandum-het-vbo-gaat-voor-lessismore2019/vbo_memorandum_web_v2.pdf
https://www.vbo.be/globalassets/actiedomeinen/overheid--beleid/overheid--beleid/het-vbo-verkiezingsmemorandum-het-vbo-gaat-voor-lessismore2019/vbo_memorandum_web_v2.pdf
https://www.vbo.be/globalassets/actiedomeinen/overheid--beleid/overheid--beleid/het-vbo-verkiezingsmemorandum-het-vbo-gaat-voor-lessismore2019/vbo_memorandum_web_v2.pdf
https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/memorandum-europese-verkiezingen--voor-een-europa-van-resultaten/vbo_memorandum_europa_gvd_nl_web.pdf
https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/memorandum-europese-verkiezingen--voor-een-europa-van-resultaten/vbo_memorandum_europa_gvd_nl_web.pdf
https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/memorandum-europese-verkiezingen--voor-een-europa-van-resultaten/vbo_memorandum_europa_gvd_nl_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=96ZM6wR3dAY&feature=youtu.be
https://galerie.triptyque.be/lessismore/
https://www.youtube.com/watch?v=YwiQhtbHdXk&feature=youtu.be
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4 – Sociale zekerheid

EEN ANDER MODEL TEGEN 2030?

België investeert fors in zijn sociale 
zekerheid. Met meer dan 51 miljard 
aan sociale bijdragen vormen onze 
bedrijven een stevige pijler van een 
solide en betrouwbare sociale 
zekerheid. Maar is ons model 
voldoende aangepast aan  
de realiteit van de 21e eeuw?

Het VBO is ervan overtuigd dat een rechtvaar-
dig evenwicht tussen solidariteit en verzekering 
cruciaal is, maar ook leefbaar moet zijn. Daarom 
lanceren we enkele pistes voor een degelijke 
hervorming van ons socialezekerheidsmodel.

Er kunnen verschillende maatregelen worden 
genomen om onze sociale zekerheid performan-
ter te maken. Zo is er in de eerste plaats nood 
aan meer risicopreventie. Preventie overstijgt 
de pure gezondheid en is ook een hefboom om 
langdurige werkloosheid te bestrijden.

Daarnaast zet een performante sociale zeker-
heid ook aan tot ‘werken’. Dat moet trouwens 
altijd voordeliger zijn dan ‘niet-werken’. Het 
is van belang dat uitkeringsgerechtigden 
zo vlug mogelijk terug aan de slag gaan. 
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Zeker bij een werkloosheidsverzekering onbeperkt 
in de tijd. 

In dat systeem zijn twee elementen essentieel: 
allereerst een effectieve begeleiding en opvolging 
van werkzoekenden en vervolgens de accurate 
controle op hun zoekgedrag en arbeids- 
bereidheid. 

De meest efficiënte en doeltreffende manier van 
activeren is en blijft nog altijd een beperking in 
de tijd van de federale werkloosheidsuitkeringen.

MEER INFORMATIE

vbo-feb.be/actiedomeinen/sociale-zekerheid

REFLECT ‘Ander model sociale zekerheid 
2030?’: vbo/publicaties

https://www.vbo.be/actiedomeinen/sociale-zekerheid/Overview/
https://issuu.com/vbofeb/docs/reflect-april19nl_issuu
https://issuu.com/vbofeb/docs/reflect-april19nl_issuu
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5 – Vennootschapsrecht

DE BIG BANG VAN HET BELGISCHE  
VENNOOTSCHAPSRECHT

De hervorming van het vennootschapsrecht heeft 
een belangrijke impact op de Belgische onderne-
mingswereld. Het VBO, bedrijfsinformatiespecialist 
Graydon en de Federatie van het Notariaat (Fednot) 
leggen in een brochure de krachtlijnen van de 
omvangrijke hervorming bevattelijk en concreet uit.

De hervorming noodzaakt ondernemers om stil te 
staan bij de vele juridische facetten die gepaard 

Het nieuwe Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen  
is de opvolger van het Wetboek van 
vennootschappen en komt na jaren 
van aanpassingen, toevoegingen en 
uitzonderingen als geroepen.
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gaan met de opstart en de uitbouw van een onder-
neming. Het vernieuwde wetboek biedt belangrijke 
kansen om het juridische kader af te stemmen op 
de werkelijke noden en wensen van ondernemers.

De regels die het leven van een vennootschap 
beheersen, worden door de nieuwe wet grondig 
hertekend. Flexibilisering, modernisering en 
vereenvoudiging zijn de uitgangspunten. 

Dat klinkt erg mooi, maar wat betekent dat concreet 
voor een ondernemer? 

Moet hij morgen meteen zijn statuten aanpassen? 

Is hij nog altijd baas in eigen bedrijf?

Vennootschappen en verenigingen beschikken 
voortaan over een modernere tool die beter is 
afgestemd op de realiteit. Nu is het aan de onder- 
nemers om de mogelijkheden en opportuniteiten 
die de wetgever biedt, met beide handen te grijpen.

MEER INFORMATIE 
 
vbo-feb.be/actiedomeinen/recht--justitie 
 
vbo-feb.be/publicaties

https://www.vbo.be/actiedomeinen/recht--justitie/vennootschapsrecht/het-nieuwe-vennootschapsrecht-plaatst-ondernemingen-opnieuw-centraal_2019-03-12/
https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/hervorming-ondernemingsen-vennootschapsrecht--wat-kan-ik-er-mee/vbo-feb_brochure-code_nl_page.pdf
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6 – UBO-Register

HEILIGER DAN DE PAUS

De Belgische antiwitwaswet van 
eind 2017 zet een Europese richtlijn 
om met nieuwe maatregelen tegen 
witwassen en tegen de financiering 
van terrorisme. 

De wet verplicht ondernemingen 
om in het UBO-register (UBO: 
Ultimate Beneficial Owner of 
‘uiteindelijke begunstigde’) te 
registreren wie de touwtjes in 
handen heeft.

STAP 1
Bepaal wie

de informatieplichtige is.

STAP 2
Bepaal de uiteindelijke

begunstigde (UBO).

STAP 3
Bepaal wie het register

gaat invullen.

STAP 4
Verzamel tijdig

de nodige informatie.

STAP 5
Vul het online-UBO-register in.
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Doel van de nieuwe databank? 

Dat van elke vennootschap, (i)vzw of juridische entiteit 
perfect duidelijk is wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ is.

Bij de omzetting van de richtlijn naar Belgisch recht 
sloofde de wetgever zich opnieuw uit om strenger 
te zijn dan wat Europa vraagt, in het jargon ook 
wel ‘gold plating’ genoemd.

Het resultaat? Nodeloze complexiteit voor 
ondernemingen en burgers.

De richtlijn bepaalt bijvoorbeeld dat beursgenoteerde 
vennootschappen kunnen worden uitgesloten van 
de verplichting om het UBO-register in te vullen.

Die ondernemingen moeten immers al aan heel 
wat transparantievereisten voldoen en bergen in-

formatie verstrekken aan de Autoriteit voor Finan-
ciële Markten en Diensten (FSMA). De Belgische 
wetgeving is echter niet eenduidig en de FAQ van 
de Algemene Administratie van de Thesaurie die 
beursgenoteerde vennootschappen gedeeltelijk 
uitsluit, biedt onvoldoende juridische zekerheid.

Daarnaast heeft de wetgever het type ‘ven-
nootschappen zonder rechtspersoonlijkheid’ 
onvoldoende bestudeerd. Het nieuwe Wetboek 
Economisch Recht legt die ondernemingen 
immers al heel wat transparantievoorwaarden op. 

Bovendien worden ook vzw’s, ivzw’s en stichtingen 
opgericht in België beschouwd als ‘informatie-
plichtigen’. In die gevallen is de UBO of uiteinde-
lijke begunstigde altijd een natuurlijk persoon. 

Dat brengt in de praktijk een administratieve 
rompslomp van jewelste mee. Ook op het vlak van 
de privacyverplichtingen vormen er zich problemen.

MEER INFORMATIE

vbo-feb.be/actiedomeinen/recht--justitie

vbo-feb.be/publicaties

https://www.vbo.be/actiedomeinen/recht--justitie/Overview/
https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/het-ubo-register--in-5-stappen-naar-een-correcte-registratie/vbo-feb_brochure-ubo_180x180mm_tresorerie_nl_v02_web.pdf
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7 – Energie en klimaat

MINDER CO2-UITSTOOT IN BELGIË?  
MOEILIJK KAN OOK 

België wil de uitstoot van broeikasgas-
sen verder terugdringen tegen 2030. 

Dat kan, maar dan moeten er aan-
zienlijke investeringen gebeuren 
en verschillende obstakels worden 
overwonnen. 

Dat bevestigt het rapport van 
Boston Consulting Group (BCG).

De studie in opdracht van het VBO onderzocht 
de hefbomen voor ons land om zijn CO2-uitstoot 
te verminderen. België staat voor een enorme 
uitdaging. Dat is geen overstatement. In de sec-
toren die niet onder ETS vallen (Emissions Trading 
System, het eerste grote systeem voor het verhan-
delen van uitstootrechten van broeikasgassen in 
de wereld), zoals transport, gebouwen, landbouw 
en afval, geldt een nationale CO2-doelstelling en 
is er de voorbije jaren amper vooruitgang geboekt.

De BCG-studie toont duidelijk dat er stevige 
bijkomende maatregelen nodig zullen zijn om de 
doelstelling voor 2030 te halen.

Het is dan ook essentieel het Belgische klimaat- 
beleid een niveau hoger te tillen, te beginnen met 
het bijschaven van het ontwerp van Nationaal 
Energie- en Klimaatplan (NEKP), dat vooralsnog 
onvoldoende coherent, onderbouwd en concreet is.

De BCG-studie toont nochtans aan dat er wel de-
gelijk hefbomen mogelijk zijn. Denk aan diepgaan-
de renovatie van gebouwen en de elektrificatie 
van de mobiliteit. 
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Voor de industriële sectoren die wel onder 
het ETS vallen, zijn er nog energie-efficiëntie-
maatregelen mogelijk. Maar we weten dat het 
verbeterpotentieel almaar kleiner wordt en dat 
andere maatregelen onontbeerlijk worden willen 
we grote hoeveelheden emissies vermijden.

Het gebruik van biomassa als energiebron 
bijvoorbeeld, het opslaan of recycleren van 
CO2 of de shift naar gas voor zij die het nog niet 
hebben gedaan. Niet zo evident allemaal.

Ze betekenen immers grote investeringen en 
bedrijven hebben niet altijd de mogelijkheid die 
kosten door te rekenen, mits de buitenlandse 
niet-Europese concurrenten niet dezelfde hoog-
waardige klimaatambities moeten waarmaken.

Daarnaast moeten er kapitaalintensieve, ge- 
coördineerde infrastructuurwerken gebeuren, met 
een groot risico op weerstand van de bevolking.

MEER INFORMATIE

Resultaten van het rapport:  
vbo-feb.be/actiedomeinen/ 
energie-mobiliteit--milieu

REFLECT ‘Hefbomen en obstakels  
in een CO2-arme wereld’:  
vbo-feb.be/publicaties

https://www.vbo.be/actiedomeinen/energie-mobiliteit--milieu/energie/terugdringen-van-co2-uitstoot-in-belgie-is-mogelijk-maar-niet-eenvoudig-te-realiseren/
https://www.vbo.be/actiedomeinen/energie-mobiliteit--milieu/energie/terugdringen-van-co2-uitstoot-in-belgie-is-mogelijk-maar-niet-eenvoudig-te-realiseren/
https://www.vbo.be/actiedomeinen/energie-mobiliteit--milieu/energie/terugdringen-van-co2-uitstoot-in-belgie-is-mogelijk-maar-niet-eenvoudig-te-realiseren/
https://issuu.com/vbofeb/docs/reflectnlsept?fr=sMTk4YTI3ODkwMw
https://issuu.com/vbofeb/docs/reflectnlsept?fr=sMTk4YTI3ODkwMw
https://issuu.com/vbofeb/docs/reflectnlsept?fr=sMTk4YTI3ODkwMw
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8 – Mobiliteit

DE OPLOSSING IS ER. 
WAAR BLIJFT DE POLITIEKE WIL?

De Belg verliest elk jaar bijna 44 uur in de file, de 
uitstoot van broeikasgassen door transport nam 
sinds 1990 toe met meer dan 25%, en intussen 
daalden de investeringen in infrastructuur met 50%.
Ons land heeft nood aan een globaal mobili-
teitsplan in plaats van een steekvlambeleid 
over wie al dan niet bevoegd is.
 
Bovendien moet elke stakeholder inspanningen 
leveren: de overheid om een gunstig fiscaal 
kader te creëren en extra te investeren in onder 
andere openbaar vervoer.

De werkgevers om hun werknemers de keuze 
te bieden tussen verschillende transportmodi 
en in te zetten op een groener wagenpark.

De werknemers ten slotte om hun gedrag bij te 
sturen en bijvoorbeeld te kiezen voor het mobi-
liteitsbudget in plaats van de wagen te nemen 
voor de minste verplaatsing. 

De Belgische files zijn een fenomeen. 

De cijfers liegen er niet om. Al in 
2016 ontwikkelde het VBO, na in-
tensief overleg met al zijn sectoren, 
een globale mobiliteitsvisie die het 
overhandigde aan de beleidsmakers. 

Een daadkrachtige reactie bleef tot 
nu toe uit.
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De parlementaire procedure over het mobili-
teitsbudget werd in 2019 afgerond. Werknemers 
worden gestimuleerd om hun woon-werkverkeer 
onder de loep te nemen en sneller gebruik te 
maken van een milieuvriendelijkere bedrijfswagen 
in combinatie met duurzame vervoersmodi, zoals 
de trein. Zo wil men het autogebruik inkrimpen.

De daling van de CO2-uitstoot heeft een positieve 
impact op milieu en gezondheid.

MEER INFORMATIE 

VBO-enquête n.a.v. de week van de mobiliteit: 
vbo-feb.be/actiedomeinen/energie-mobiliteit-milieu 
 
REFLECT ‘Mobiliteitklaar voor de revolutie?’:  
vbo-feb.be/publicaties

https://www.vbo.be/actiedomeinen/energie-mobiliteit--milieu/mobiliteit/week-van-de-mobiliteit-een-beter-openbaar-vervoer-groene-salariswagens-en-een-mobiliteitsbudget-zijn-belangrijke-pijlers-van-een-modern-mobiliteitsbeleid/
https://www.vbo.be/actiedomeinen/energie-mobiliteit--milieu/mobiliteit/week-van-de-mobiliteit-een-beter-openbaar-vervoer-groene-salariswagens-en-een-mobiliteitsbudget-zijn-belangrijke-pijlers-van-een-modern-mobiliteitsbeleid/
https://issuu.com/vbofeb/docs/reflectdec_nl
https://issuu.com/vbofeb/docs/reflectdec_nl
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9 – Brexit

EEN STRAATJE ZONDER… EIND

Zodra het Britse Parlement het akkoord goed-
keurt, kan er eindelijk onderhandeld worden over 
een handelsakkoord. Toch is het einde van de 
brexitsagga nog niet in zicht. In december 2019 
waren er opnieuw parlementsverkiezingen, en 
het valt nog af te wachten wat de impact zal zijn 
op de deal die de Britse premier Boris Johnson in 
november met de Europese Unie onderhandelde.

Dat akkoord heeft twee grote pluspunten: de 
invoering van een overgangsfase waarin er niets 
verandert voor onze bedrijven.

Daarnaast engageerden de Britten zich expliciet om 
tot een vrijhandelsakkoord met de EU te komen 
met 0%-tarieven en 0%-quota voor in- en uitvoer. 
In geval van een ‘no deal’ blijven de tarieven van 
de Wereldhandelsorganisatie van toepassing.

Dat betekent bijvoorbeeld een tarief van 8% 
voor de uitvoer van chocolade.

Het VBO pleit voor een zo hecht mogelijk part-
nerschap om de belangrijke handelsstromen 
open te houden, met garanties voor de goede 

Het is een goede zaak dat de Euro-
pese Unie en het Verenigd Koninkrijk 
een brexitdeal uit de brand wisten 
te slepen.

Onze bedrijven en Britse handelspart-
ners hebben nood aan zekerheid. 
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werking van de Europese interne markt en 
de eerlijke concurrentie. Dat is essentieel.

De brexit heeft in ieder geval een negatieve 
impact op onze economische groei en export-
kracht. Het komt erop aan om die negatieve 
effecten maximaal te verzachten.

Hopelijk kent alvast het politieke luik van dit 
verhaal een einde in 2020, met een minimale 
impact op het bedrijfsleven.

MEER INFORMATIE

vbo-feb.be/actiedomeinen/europa

vbo-feb.be/actiedomeinen/internationaal

Brochure ‘Brexit: scheiden doet lijden’: 
vbo.be/publicaties

https://www.vbo.be/actiedomeinen/europa/Overview/
https://www.vbo.be/actiedomeinen/internationaal/Overview/
https://www.vbo-feb.be/globalassets/publicaties/brexit-scheiden-doet-lijden/brexit---scheiden-doet-lijden.pdf
https://www.vbo-feb.be/globalassets/publicaties/brexit-scheiden-doet-lijden/brexit---scheiden-doet-lijden.pdf
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10 – Conjunctuur

STILTE VOOR DE STORM?

Op basis van dat onderzoek maakt het VBO een 
balans op van de Belgische situatie en van de 
vooruitzichten voor het komende halfjaar. Uit de 
resultaten van de ‘Focus Conjunctuur – juni 2019’ 
blijkt dat ondanks de woelige internationale con-
text (handelsspanningen tussen China en de VS, 
de nakende Brexit en de aanhoudend zorgwek-
kende begrotingscontext in Italië) de Belgische 
activiteit zich het eerste halfjaar vrij goed kon 
handhaven. Hoewel 36% van de sectoren een 
terugval van de activiteit signaleerde, rapporteerde 
64% of een stabilisering, of een groeiversnelling. 

Het huidige conjuncturele pad ligt bezaaid 
met talloze onzekerheden. Prognoses op-
maken wordt dan ook almaar complexer.

Twee keer per jaar bevraagt het 
VBO zijn sectorfederaties om de 
economische temperatuur te peilen. 

Ondanks de woelige internationale 
ontwikkelingen houdt ondernemend 
België vrij goed stand.



23

De risico’s blijven dezelfde: de internationale 
handelsoorlog, de brexit en de Duitse groei-
vertraging. Zolang die risico’s niet uitmonden 
in een worstcasescenario, zullen bepaalde 
groeifundamenten overeind blijven.

De synthetische conjunctuurindicator van het VBO 
bleef de voorbije maanden grosso modo stabiel  
en leunt momenteel dicht aan bij 
het langetermijngemiddelde.

Dat lijkt erop te wijzen dat een economische groei 
van iets meer dan 1% voor 2019 nog mogelijk 
is, op voorwaarde dat de eerder genoemde 
internationale risico’s kunnen worden afgewend.

MEER INFORMATIE

vbo-feb.be/actiedomeinen/economie--conjunctuur

Focus Conjunctuur ‘Stilte voor de storm?’: vbo-feb.be/publicaties

WE MOGEN NIET BLIND ZIJN 
VOOR VERSCHILLENDE RISICO’S

— De handelsoorlog tussen de US en China

— De nakende Brexit

— De instabiele Italiaanse politiek

— Een (te) lange federale regeringsvorming

VBO-PROGNOSE VAN 
ECONOMISCHE GROEI

Tussen
1 en 1,25%

in 2019

https://www.vbo.be/actiedomeinen/economie--conjunctuur/Overview/
https://www.vbo.be/globalassets/actiedomeinen/economie--conjunctuur/conjunctuur/focus-conjunctuur-van-het-vbo-stilte-voor-de-storm-waakzaamheid-geboden/focus-conjunctuur_mei-2019_versie-2.pdf
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– Het VBO 

DE ONTMOETINGSPLAATS BIJ UITSTEK VOOR  
BINNENLANDSE EN BUITENLANDSE BESLISSERS

Het hele jaar door ontvangt het 
VBO invloedrijke decision makers 
uit binnen- en buitenland.
In 2019 verwelkomden we:
• H.K.H. prinses astrid, voor de uitreiking van 

de beurzen van het Prins Albertfonds;   

• Z.E. de heer félix tshisekedi, 
president van de Democratische 
Republiek Congo;

• Z.E. de heer kazuo kodama, ambassadeur van 
Japan bij de Europese Unie, en peter berz, direc-
teur Azië van het directoraat-generaal Handel;

• marc vanheukelen, ambassadeur van de 
EU bij de Wereldhandelsorganisatie;

• koen geens, minister van Justitie, voor de voorstel-
ling van de Corporate Governance Code 2020;

• philippe de backer, minister van Digitale Agenda, 
Telecommunicatie en Post, belast met Admi-

nistratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van 
de sociale fraude, Privacy en Noordzee; 

• pierre gataz, voorzitter van de werk-
geverskoepel BusinessEurope;

• 25 jongeren brainstormen tijdens de 
Futurathon 25 uur over hun toekomst;  

• De belangrijkste kandidaten voor de Euro-
pese verkiezingen, om hun programma te 
verdedigen tijdens een verkiezingsdebat;

• herman van rompuy, oud-voorzitter van de Eu-
ropese Raad, naar aanleiding van de uitreiking 
van de Herman Van Rompuy Scholarship;

• marianne thyssen, voormalig Europees Commis-
saris voor Werk en Sociale Zaken, naar aanlei-
ding van de Europese avond van het VBO;

• charles michel, elio di rupo, alexander de 
croo, kris peeters, didier reynders en ande-
re gezaghebbende Belgische politici.



25



26

Brochure ‘ubo-regis-
ter – in 5 stappen naar een 
correcte registratie’
Het preventieapparaat in de 
strijd tegen het witwassen 
van geld en de financiering 

van terrorisme is bijgewerkt. Een van de nieuwigheden is 
de invoering van een nationaal UBO-register (UBO staat 
voor ‘ultimate beneficial owners’ ). In samenwerking met de 
Algemene Administratie van de Thesaurie publiceerde het 
VBO een brochure die in detail beschrijft welke vijf stappen 
u moet volgen om in regel te zijn met de UBO-wetgeving.

Brochure ‘belgische corporate 
governance code 2020’
De derde Belgische 
Corporate Governance 
Code is uit. Ze vervangt 
de versies, van 2004 en 
2009. De Code van 2009 bleek aan herziening toe: sinds 
haar publicatie was het Belgische en Europese regelge-
vende kader immers op verschillende vlakken gewijzigd.

Het VBO magazine reflect, 
dé referentie voor decision 
makers. Het VBO magazine 
REFLECT wordt gelezen 
door 15.000 topmana-
gers. In 2019 behandelde 

REFLECT de thema’s ‘Ander model sociale zekerheid 2030?’ 
en ‘Hefbomen en obstakels in een CO2-arme wereld’.

‘sociale verkiezingen 2020’
De volgende sociale 
verkiezingen vinden plaats 
tussen 11 en 24 mei 2020. 
De werkgever speelt een 
sleutelrol in de organisatie 
van die verkiezingen. De verschillende stappen in de hele 
procedure, die 150 dagen in beslag neemt, zijn talrijk en 
moeten strikt in acht worden genomen. Onze gids ‘Sociale 
verkiezingen 2020’ is een allesomvattend referentiewerk en 
uw perfecte hulpmiddel tijdens de hele verkiezingsprocedure.

– Communicatie en events 

PUBLICATIES EN ONLINE COMMUNICATIE

Brochure ‘hervorming onder-
nemings- en vennootschaps-
recht – wat kan ik ermee?’
De regels die het leven van 
een vennootschap beheer-
sen, kregen een gron-
dige make-over. Ze zijn 
nu flexibeler, moderner 
én eenvoudiger. Deze 
publicatie helpt u om uw 
weg te vinden tussen de 
belangrijkste nieuwigheden.

https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/het-ubo-register--in-5-stappen-naar-een-correcte-registratie/vbo-feb_brochure-ubo_180x180mm_tresorerie_nl_v02_web.pdf
https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/het-ubo-register--in-5-stappen-naar-een-correcte-registratie/vbo-feb_brochure-ubo_180x180mm_tresorerie_nl_v02_web.pdf
https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/het-ubo-register--in-5-stappen-naar-een-correcte-registratie/vbo-feb_brochure-ubo_180x180mm_tresorerie_nl_v02_web.pdf
https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/belgische-corporate-governance-code-2020/belgische_corporate_governance_code_2020.pdf
https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/belgische-corporate-governance-code-2020/belgische_corporate_governance_code_2020.pdf
https://www.vbo.be/publicaties/?category=13#publications
https://www.vbo.be/publicaties/sociale-verkiezingen-2020/
https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/hervorming-ondernemingsen-vennootschapsrecht--wat-kan-ik-er-mee/vbo-feb_brochure-code_nl_page.pdf
https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/hervorming-ondernemingsen-vennootschapsrecht--wat-kan-ik-er-mee/vbo-feb_brochure-code_nl_page.pdf
https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/hervorming-ondernemingsen-vennootschapsrecht--wat-kan-ik-er-mee/vbo-feb_brochure-code_nl_page.pdf
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Document ‘it’s still the 
economy, stupid!’ In 2019 
lanceerde het VBO de 
informatieronde ‘It’s still 
the economy, stupid!’.
De competentiecentra Eco-

nomie & Conjunctuur en Werk & Sociale zekerheid lichtten, 
aan de hand van vijf nota’s, toe welke vooruitgang er de 
voorbije regeerperiode geboekt werd op het vlak van con-
currentiekracht, werkgelegenheid, investeringen, groei...

Groter bereik van onze digitale: 
nieuwsbrieven vbo impact 
(wekelijks) en vbo direct 
(nadruk op actuele thema’s 
die een invloed hebben 
op de bedrijfsstrategie).

Website:  
www.vbo.be 

Op de VBO-website 
communiceren we dagelijks 
over de sociaaleconomische 
actualiteit. 

Verkiezingsmemorandum 
van het VBO: het VBO 
gaat voor #lessismore2019. 
Op basis van het concept 
#lessismore2019 schreef het 
VBO een memorandum om 

ons land beter te wapenen voor de toekomst. Het is de vrucht 
van 9 maanden nauwgezet voorbereidingswerk, samen met 
onze 50 lid-bedrijfsfederaties.

Memorandum Europese 
verkiezingen – voor een 
europa van resultaten

Een ‘Europa van resultaten’, 
dat is de oproep die het VBO 
deed aan de politieke partijen 
in de aanloop naar de Europe-
se verkiezingen. Het memorandum bevat talloze constructieve 
voorstellen voor een hele reeks kerndomeinen.

https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/its-still-the-economy-stupid/2019.05.02-bundel_nl_pdf-w10-bcr.pdf
https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/its-still-the-economy-stupid/2019.05.02-bundel_nl_pdf-w10-bcr.pdf
https://www.vbo.be/publicaties/?category=11#publications
https://www.vbo.be/publicaties/?category=12#publications
https://issuu.com/vbofeb/docs/vbo_memorandum_web_v2?e=1924459/67476561
https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/memorandum-europese-verkiezingen--voor-een-europa-van-resultaten/vbo_memorandum_europa_gvd_nl_web.pdf
https://www.vbo.be/globalassets/publicaties/memorandum-europese-verkiezingen--voor-een-europa-van-resultaten/vbo_memorandum_europa_gvd_nl_web.pdf
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– Communicatie en events 

EVENTS

3de sessie van het VBO-Innovatieplatform 
BRIEC focust op energie en klimaat 

Om innovatie over de grenzen van sectoren, 
bedrijven en regio’s heen te stimuleren, richtte 
het VBO vorig jaar BRIEC op: Belgian Research, 
Innovation and Entrepreneurship Community’. 
De derde sessie, die op 2 oktober plaatsvond bij 
Solvay, draaide helemaal rond energie en klimaat.

Public Affairs Academy
In een reeks van vier workshops spijkeren de 

public affairs-verantwoordelijken en -experten uit 
de sectorfederaties hun kennis en vaardigheden 
bij. Het doel? Een succesvolle public affairs-stra-
tegie uitbouwen richting beleidsmakers op 
zowel regionaal, federaal als Europees niveau.

 
Ontmoeting met de belgische topamb-
tenaren – jaarlijkse europese avond

De jaarlijkse ontmoeting tussen de Belgi-
sche bedrijfswereld en landgenoten met een 
belangrijke functie in Europese zaken, fede-
raal of bij de Europese instellingen. Eregast 
was Marianne Thyssen, voormalig Europees 
Commissaris voor Werk en Sociale Zaken. 

 Brussels School of Competition
Een programma van gespecialiseerde 

studies op het vlak van mededingings-
recht en mededingingseconomie.

 
European Business Summit ‘han-
del, digitalisering en energie’

Net zoals elk jaar was het VBO aanwezig op de 
EBS, de European Business Summit. Het VBO 
stond mee aan de wieg van dit evenement, be-
doeld om de dialoog over actuele Europese the-
ma’s tussen de bedrijfswereld, de EU-instellingen 
en het maatschappelijk middenveld te bevorderen.

En ook …
Het VBO ontvangt elk jaar Prinses Astrid 

voor de diploma-uitreiking van de laureaten 
van het Prins Albert Fonds.

Ontmoeting ‘diplomaten-ondernemers’
In het kader van de diplomatieke dagen, waarop 

alle Belgische ambassadeurs, consuls-gene-
raal en permanente vertegenwoordigers bij de 
internationale instellingen in Brussel aanwezig 
zijn om de Belgische diplomatie te bespreken, 
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organiseerde het VBO in samenwerking met 
VOKA, BECI en UWE zijn traditionele netwerk-
cocktail ‘Diplomaten-Ondernemers’. Bovendien 
hadden we de eer om Europees Commissaris voor 
Handel, Cecilia Malmström, te verwelkomen.

De economische partnerschapsovereen-
komst tussen de EU en Japan, ten gunste 
van de Belgische ondernemingen

Het VBO organiseerde in nauwe samenwer-
king met de Belgium-Japan Association & 
Chamber of Commerce een uitgebreid se-
minar gewijd aan de concrete voordelen van 
het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Ja-
pan, dat in werking trad op 1 februari 2019.

Victor Préaux krijgt de 
‘Herman Van Rompuy scholarship’

Eind juni reikte het VBO voor de 5de keer 
de ‘Herman Van Rompuy Scholarship’ uit. 
Laureaat van deze studiebeurs was Victor 
Préaux, een jonge Brusselaar met een bijzon-
dere interesse voor internationale relaties.
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Ronde van Frankrijk
Op zaterdag 6 juli waren het VBO en zijn leden 

aanwezig op de Tourstart, die volledig in het 
teken stond van de eerste overwinning van Eddy 
Merckx in 1969 en 100 jaar gele trui (1919).

Meet & greet met de Belgische  
europarlementsleden

In september ontmoetten onze sectoren 
en ondernemingen de nieuwe delegatie Bel-
gische Europarlementsleden op een steen-
worp van hun parlementaire thuisbasis, ter 
gelegenheid van een netwerkavond. 

Het VBO organiseert voor de derde 
keer Young Talent in Action XXL 

Op 21 oktober organiseerde het VBO nu al  
voor de 3de keer Young Talent in Action XXL,  
een tweejaarlijks event dat meer dan 2.000 
studenten en werkende of werkzoekende  
jongeren uit Wallonië, Brussel en Vlaanderen  
in contact brengt met alle arbeidsmarktactoren.  
Young Talent in Action is een initiatief dat het 
VBO in 2015 uit de grond stampte om jon-
geren te helpen zich klaar te stomen voor de 
arbeidsmarkt. (youngtalentinaction.be).

Futurathon: het VBO blikt met jon-
geren vooruit op de toekomst 

In 2020 viert het Verbond van Belgische 
Ondernemingen (VBO) zijn 125ste verjaardag. 
Meer dan ooit denken we na over de volgende 
25 jaar. Wat brengt de toekomst? Maar bovenal, 
wat denken de jongeren over die toekomst? Niet 
wij, maar zij zijn de werkgevers, ondernemers, 
werknemers, politici, beslissers… van morgen. 
Tegen die achtergrond organiseerde het VBO de 
Futurathon, een uniek en revolutionair concept 
waarbij 25 jongeren gedurende 25 uur over de 
volgende 25 jaar hebben gediscussieerd.

– Communicatie en events 

EVENTS
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– Op de agenda 

IN 2020

December – 
Start van de interprofessionele 
onderhandelingen voor 2021-2022 

januari april julifebruari mei augustusmaart juni september oktober november december

Juni of juli en december - 
Focus Conjunctuur, semestriële 
conjunctuuranalyse en vooruitblik

10-11 juni - 
European Business Summit

13 februari - 
Event 125 jaar VBO-FEB

16 maart - 
Belgian Business Awards  
for the Environment 2019-2020
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– Het VBO 

LEDEN-FEDERATIES
Bijna 40 toonaangevende sectorfederaties zijn lid 
van het VBO en vertegenwoordigen meer dan  
driekwart van de economische activiteit in ons land.

Belgische Federatie  
van de Chemische Industrie 

en Life Sciences

Belgische Federatie  
van de Financiële Sector

Belgische federatie  
van de handel en diensten

Algemene Belgische  
Schoonmaakunie

Antwerp World  
Diamond Center

Belgische  
Baksteenfederatie

Belgische Federatie  
van de Automobiel-  

en Tweewielerindustrie

Belgian Customer Contact 
Association

Belgische Petroleum 
Federatie

vzw
asblBedrijfsgroepering  

Zandgroeven

Federatie van de Belgische 
Grafische Industrie

Federatie van de  
Belgische Elektriciteits- 

en Gasbedrijven 
Beroepsvereniging  

van Belgische Vezelcement 
Producenten 

Beroepsvereniging van 
Bewakingsondernemingen

Beroepsvereniging van Ver-
zekeringsondernemingen

Cigarette Manufacturers  
of Belgium  

and Luxembourg

Confederatie Bouw Creamoda Federatie van de Belgische 
Cementnijverheid

Federatie  
van de circulaire economie

Federatie van de  
Elektriciteits- en Gasnet 

beheerders in België

Federatie van de   
HR-dienstverleners

Federatie  
van de Textiel-, Hout-  
en Meubelindustrie

Koninklijke Belgische 
Redersvereniging 

Federatie van de  
Betonindustrie

Federatie  
van de Technologische 

Industrie

Federatie  
Voedingsindustrie

Koninklijke Federatie van 
Belgische Transporteurs & 
Logistieke Dienstverleners

Mobility retail and  
technical distribution

Koninklijke Federatie 
Van Het Belgisch Notariaat

Werkgeversfederatie voor de 
internationale handel, het

vervoer en de logistiek

Werkgeversverbond  
der Belgische Havens

Organisatie van Raadgeven-
de Ingenieurs, Engineering- 

en Consultancybureaus

Staalindustrie Verbond Unie van sociale  
secretariaten

Verbond van ontginnings- 
en veredelingsbedrijven 

van België

Voucher Issuers  
Association

Sustainable Goods



33PAGE BLANCHE

75%
van de tewerkstelling  
in de privésector

Als enige interprofessionele  
werkgeversorganisatie  
vertegenwoordigt  
het VBO ondernemingen uit de drie 
gewesten van ons land.GEWESTEN

3

2/3 van de  
toegevoegde  
waarde

80 %

1895

2020125 JAAR
de stem van de ondernemingen

+50.000
kleine, middelgrote 
en grote ondernemingen

80% van de export

– Het VBO 

DÉ STEM VAN DE ONDERNEMINGEN
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