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Mijnheer de Eerste Minister, 



 
Dames en heren Ministers van de federale en de regionale regeringen, 
Excellenties en hoogwaardigheidsbekleders, 
 
Dames en heren bedrijfsleiders,  
Beste collega’s en vrienden van het VBO,  
Dames en heren, 
 
 
Ik hoef u niet uit te leggen dat dit voor mij een intens moment is. U hebt zonet de 
verdediging van uw ondernemingen in mijn handen gelegd. U hebt me een enorme 
blijk van vertrouwen gegeven. 
  
Ik wil alle leden van de raad van bestuur bedanken voor het vertrouwen dat ze met 
dit voorzitterschap in mij stellen. 
 
 

… 
 
 
Beste Michèle, eerste vrouw aan het roer van het VBO, je hebt het fantastisch 
gedaan. Je hebt ons goed verdedigd en je hebt vooral gezorgd voor een nieuwe 
dynamiek.  
 
Bedankt voor het vele werk dat je de drie voorbije jaren hebt verzet. Ik sluit mij 
volmondig aan bij het dankwoord van Pieter Timmermans. Ook proficiat met het IPA 
2017-2018, dat akkoord maakt het begin van mijn traject iets makkelijker. 
 
 

… 
 

 
 

Dames en heren,  
 
Ik ben me bewust van de omvang van de taak die mij wacht, die ons wacht.  
 
De bedrijfswereld is een kracht waarmee de staat op elk beleidsniveau rekening 
moet houden, een kracht waarop ons land kan rekenen. 
 
België staat op een cruciaal moment, op een kantelpunt. De wereld verandert en 
alles gaat sneller en sneller. 
 
Enkele voorbeelden: de Brexit, de verkiezing van president Trump en zijn nieuwe 
politiek, de ontwikkelingen in Turkije, het referendum in Italië, de verkiezingen in 
Nederland, Frankrijk en Duitsland. We leven in een nieuwe, onstabiele wereld die 
veel vragen oproept. 
 



De Belgische economie groeit opnieuw lichtjes, de werkgelegenheid gaat erop 
vooruit. De privésector nam in 2016 56.000 werkzoekenden aan, we zijn 
competitiever … De beslissingen van onze regering werpen hun eerste vruchten af. 
 
De Nationale Bank en het Planbureau hebben onlangs bevestigd wat we bij het VBO 
al een tijdje wisten: de bedrijven uit de “private” sector nemen opnieuw mensen aan, 
de investeringen trekken aan, de handelsbalans is opnieuw positief. 
Maar we zijn er nog niet.  
 
Er moeten nog bijkomende hervormingen gebeuren, waaronder de herziening van 
de vennootschapsbelasting, cruciaal om investeerders aan te trekken. Als VBO 
willen we een goede hervorming met een zo laag mogelijk tarief zodat ons land in de 
rankings opnieuw tot de kopgroep behoort, maar ook een hervorming met een 
evenwichtige verdeling van de lusten en de lasten, en vooral een eenvoudigere 
vennootschapsbelasting. Kortom, een hervorming met een duidelijk positief signaal 
naar investeerders in binnen- én buitenland. 
 
Het IPA is een uitstekende prestatie. Alle actoren hebben hun verantwoordelijkheid 
genomen. Het is een evenwichtig akkoord, een baken voor sociale vrede. 
  
Natuurlijk staan de sociale partners nog steeds voor grote uitdagingen. Zoals u weet 
heeft de Groep van 10 beloofd om de volgende uitdagingen te bestuderen en aan te 
pakken:  
 

1. De bestrijding van de burn-outproblematiek 
 

Ik ben zeer tevreden dat de sociale partners zich hierover gaan buigen, niet 
alleen door de problematiek te objectiveren, maar ook via een bijzonder 
comité om deze problematiek bespreekbaarder te maken. 
 
2. De digitalisering van de economie 

 
Niemand zal betwisten dat dit een van de grootste “game changers” is die 
onze economie fundamenteel zal veranderen. Het is goed dat de sociale 
partners hierbij hun rol opeisen door in kaart te brengen waar de 
opportuniteiten en gevaren liggen, en door vervolgens ook een actieplan op te 
stellen. 
 
3. Het mobiliteitsbudget 

 
Als er één prioriteit is voor 2017, dan is het wel het nakende mobiliteitsinfarct 
vermijden. Het mobiliteitsbudget is evenwel slechts één broodnodig onderdeel 
van een allesomvattende mobiliteitsstrategie. 
 
4. De bevordering van de werkgelegenheidscreatie 

 
De tewerkstelling van jongeren enerzijds en een structurele oplossing inzake 
de proefperiode en de verkorte opzegtermijnen in sommige sectoren 
anderzijds, vormen ook belangrijke onderdelen van dit IPA. In dit domein 
verwacht men concrete oplossingen van de sociale partners. Terecht! 



 
5. En ten slotte het stakingsrecht en het recht op werken  

 
In een sfeer van sociale stabiliteit dankzij het zopas gesloten IPA is het 
moment gekomen om dit onderwerp opnieuw ter harte te nemen en de draad 
opnieuw op te nemen daar waar de Groep van 10 in februari 2016 gestopt is. 

 
Wie zei dat de interprofessionele sociale partners geen visie kunnen ontwikkelen? 
Als ik dit ambitieus programma zie, krijg ik alleen maar meer goesting om de hand 
aan de ploeg te slaan.  
 
Na de woorden, moeten nu de daden volgen. Dat wordt ongetwijfeld spannend en 
boeiend. Maar zeker en vast niet onmogelijk. 
 

… 
 

Sociaal overleg is belangrijk. Er ligt veel werk op de plank, maar het VBO is meer 
dan een sociale partner.  
 
Tijdens mijn mandaat wil ik me concentreren op vier prioritaire assen: 
  
De eerste gaat over mobiliteit en haar infrastructuur. 
 

Laat ons ambitieus zijn en een gemeenschappelijke visie uitstippelen die inzet 
op enkele grote projecten. Laat ons het Nationaal Investeringspact steunen 
waartoe de Eerste Minister de aanzet heeft gegeven. 
 
De voorbije maanden heeft het VBO inhoudelijk sterke voorstellen ontwikkeld 
op het vlak van mobiliteit en productieve overheidsinvesteringen. 
 
We staan met zijn allen gemiddeld 44 uur per jaar in de file, dat is iets meer 
dan een gemiddelde werkweek. Ik herhaal hier dus met klem onze oproep 
aan de verschillende ministers van mobiliteit: zit samen en kom met een 
coherente interfederale mobiliteitsvisie. Alle burgers van dit land – 
pendelaars, werkgevers, studenten – zullen u hiervoor ongelooflijk dankbaar 
zijn!  
Het is mogelijk. Waar een wil is, is een weg!  
 
Het Nationaal Investeringspact van de Eerste Minister past bovendien perfect 
in deze globale aanpak van het nakende verkeersinfarct. Mijnheer de Eerste 
Minister, u kunt in dit verband op onze onvoorwaardelijke steun rekenen. 
 

De tweede as betreft de internationale handel. Daar kunnen we als open land en 
open economie niet omheen, zeker in het kader van de Brexit en de andere koers 
die de Trump-administratie heeft ingezet. 
 

De bedreigingen als gevolg van de Brexit of de protectionistische instelling 
van de nieuwe Amerikaanse president mogen ons niet afschrikken. 
Integendeel, laat ons deze twee onverwachte evoluties ombuigen in nieuwe 
opportuniteiten. 



 
Vervallen in de recepten van de jaren 30 van vorige eeuw, toen het 
protectionisme een vrije val van de wereldhandel met 60% (!) teweegbracht, 
leidt nergens toe. We moeten daarentegen, als kleine open economie en als 
Europa dat leeft van de export, inzetten op evenwichtige maar ambitieuze 
handelsakkoorden. We moeten een voortrekkersrol blijven spelen. 

 
De derde werf gaat over de kansen van het digitale tijdperk en de effecten ervan op 
de werkgelegenheid. 
 

De digitalisering is zich aan het voltrekken, of we dit nu willen of niet. Dat 
proces hoeft ons geen angst in te boezemen. Er zullen jobs verdwijnen, maar 
er zullen er minstens evenveel nieuwe gecreëerd worden. Daar ben ik 
rotsvast van overtuigd. 
 
Het Digitaal Plan dat het VBO in 2015 uitgewerkt heeft voor ons land, krijgt 
mijn volle steun. We moeten het nu omzetten in daden. Die implementatie 
wordt een van mijn speerpunten. Ik ben dan ook zeer tevreden dat ook in het 
recente IPA dit thema prominent aanwezig is. 

 
Mijn vierde en laatste speerpunt is het energievraagstuk. 
 

Energie is namelijk een werf waarin ons land absoluut stappen vooruit móet 
zetten.  

Laat mij eerst een aantal waarheden vooropstellen omdat ze al te vaak 
vergeten worden.  

(1) Ons energiestelsel gaat blijven opschuiven naar almaar minder koolstof. 
Elektriciteit zal in dat kader een almaar belangrijkere rol gaan spelen, net als 
energy efficiency, vraagsturing, hernieuwbare energie en technologische 
innovaties.  

(2) Zowel voor de elektriciteitsproductie als voor verwarming en brandstoffen 
moeten we open blijven voor de diverse energievormen en technologieën, 
terwijl we tegelijkertijd onze milieuverbintenissen nakomen.  

(3) Al deze evoluties vergen aanzienlijke investeringen die niet neutraal zullen 
zijn voor de prijzen voor de consument. In dit verband moet rekening 
gehouden worden met de concurrentiepositie van onze industrieën. 

Een visie én een energiepact zijn broodnodig om gewapend te zijn voor deze 
talrijke evoluties en uitdagingen. Met andere woorden, toen de 4 ministers van 
energie een maand geleden aankondigden dat ze tegen eind dit jaar een 
Energiepact willen sluiten, was dat geen minuut te vroeg. Ze krijgen daarvoor 
de volle steun en medewerking van het VBO! Deze problematiek op zijn 
beloop laten en niets doen, is spelen met onze toekomst. 

 
… 
 



Het zijn onze ondernemingen, de grote, middelgrote en kleine, die innoveren, die 
bedenken en waarmaken. Grote ondernemingen en kmo’s moeten daarbij mekaar 
steunen. 
  
Laat ons ambitieus zijn, innoveren en risico’s nemen. 
  
Het is aan de regering om hervormingen door te voeren, aan de werknemers om 
open en receptief te zijn voor hervormingen, aan bedrijfsleiders om ze te 
implementeren en groei en werkgelegenheid te creëren.  
 
Aan de sociale partners en de Groep van 10, voer consequent het evenwichtig en 
moedig Interprofessioneel Akkoord uit. Dat moet zorgen voor sociale vrede en 
sereniteit. Zoals reeds vermeld, het IPA is ambitieus door een aantal 
“maatschappelijke uitdagingen” op de agenda te zetten. Laten we de komende 
maanden van de uitvoering van dit IPA een success story maken. Om de kansen op 
succes te maximaliseren, zal ik als voorzitter van de Groep van 10 naar het 
voorbeeld van Michèle Sioen niet elke dag op de mediabarricades kruipen. 
Behoedzaamheid en luisterbereidheid leiden immers tot betere resultaten. 
 
De werking en organisatie van het VBO moet efficiënt zijn voor zijn leden en moet 
innovatie en dynamiek promoten. Het VBO zal dus aan de kar van de vooruitgang 
blijven trekken.  
 
En, dames en heren, de resultaten mogen gezien worden. De tax shift werd als een 
cadeau aan de werkgevers voorgesteld. Welnu, het is een fameus cadeau geworden 
voor de werkgelegenheid en bijgevolg dus ook voor de koopkracht. Wij, werkgevers, 
hebben woord gehouden. En in de toekomst zullen het VBO en zijn leden op 
dezelfde weg verdergaan: what you see is what you get! 
 
Mijnheer de Eerste Minister, leden van de regering hier aanwezig, collega’s van de 
Groep van 10, ik doe een vurige oproep. Laat ons verder vertrouwen op de 
bedrijven, de competitiviteit verzekeren, werk creëren en de sociale vrede 
garanderen. 
  
Aan de leden van de Algemene directie van het VBO en aan jou Pieter, aan de leden 
van de Raad van Bestuur en aan de leden van het Strategisch Comité, weet dat ik 
deze nieuwe uitdaging vanavond met volle moed aanga. Jullie kunnen op mij 
rekenen, en ik reken op jullie. 
 
 
 

… 
 

 
Bedankt aan het VBO-team voor het organiseren van dit evenement. Het kon niet 
beter. 
 
Bedankt, mijnheer de Eerste Minister en leden van de regering, bedankt aan de 
sociale partners, de leden van de federaties en aan alle ondernemers om vandaag 



aanwezig te zijn. Ik bedank ook graag de Young Talent in Action ambassadeurs voor 
hun deelname dit gebeuren. 

 
We nodigen u nu uit voor een gezellige receptie. Laat ons ideeën en uitdagingen 
uitwisselen en er alles aan doen om onze ondernemingen te laten bloeien. 
 
Bedankt voor uw aandacht. 
 
 


