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Goedenavond Europese en Belgische excellenties, 

Ondernemers, beleidsmakers,  

Dames en heren, in al uw titels en hoedanigheden,  

Beste vrienden, 

 

Ook ik ben verheugd om u vanavond zo talrijk te mogen verwelkomen. Tegelijk maak ik van de 

gelegenheid gebruik om de laureaten van onze studiebeurs voor het Europacollege - Louise en 

Björn, en later Mathieu en Fien – te bedanken voor hun medewerking aan ons evenement. We 

vonden het in dit ‘Europees Jaar van de jeugd’ belangrijk om jongeren bij de organisatie te 

betrekken.  

Dames en heren, 

Ik ben onder de indruk. Ik sta hier voor een volle zaal, terwijl in een tweede zaal nog eens 

zoveel deelnemers het event via livestream volgen.  

Ik zie twee grote redenen waarom we hier vanavond zo talrijk aanwezig zijn. Ten eerste: onze 

lijst van indrukwekkende sprekers. En ten tweede het feit dat Europa een grote impact heeft 

in ons land. Een impact die in de toekomst alleen nog maar groter zal worden. 

Dames en heren, 

Met de organisatie van dit evenement streeft het VBO een dubbele ambitie na. Vooreerst willen 

we aanzetten tot nadenken … nadenken over de invloed van ons land op Europees niveau. 

Daarnaast willen we, vergeef me de beeldspraak, ook de ‘troepen mobiliseren’ op ongeveer 1 

jaar voor de start van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op 1 

januari 2024.  

Vanavond focussen we dus eerder op de Europese besluitvorming, en minder op de inhoud van 

het Europese beleid. Maar intussen blijven we natuurlijk dag in, dag uit werken aan talrijke 

Europese dossiers en bereiden we de deadline van 2024 actief voor. 

 

Dames en heren, als we het hebben over de invloed van ons land, dan moeten we durven 

benadrukken dat België in Europa een niet te onderschatten rol speelt. Een rol als stichtend 

land dat altijd op zoek gaat naar het compromis. De rol die we spelen is ook het resultaat van 

een lange traditie, een pro-Europees credo en een goed geoliede machine.  

Maar… alles kan beter.  

Dat wordt duidelijk als we de invloed van ons land vergelijken met die van andere Europese 

landen.  

Bovendien is het zonneklaar dat de wereld veranderd is en zal blijven veranderen. Enkele 

voorbeelden: 

• De EU groeide van 6 naar 27 lidstaten. Die groei, maar ook het vertrek van het Verenigd 

Koninkrijk, gooiden het machtsevenwicht enigszins om.  

• Vergeten we bovendien ook niet de impact van de internationale geopolitiek.  
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• Tevens werd het actieterrein van de EU en haar instellingen sterk verruimd. Ook de 

evolutie van de intra-Belgische verdeling van bevoegdheden is een element waarmee 

we rekening moeten houden. 

Kortom, tal van factoren hebben een impact op onze invloed en op de manier waarop we die 

uitoefenen.  

 

De vraag luidt dus: hoe kunnen we de invloed van ons land in Europa versterken? En de 

behandeling van Europese dossiers in ons land optimaliseren? Daarom raadpleegde het VBO 

zijn leden-sectorfederaties. Op basis van die rondvraag konden we 12 aanbevelingen 

formuleren.  

Ik groepeer onze aanbevelingen in 3 belangrijke fasen: 

1. de fase vóór de Europese onderhandelingen 

2. de fase van de eigenlijke onderhandelingen 

3. en ten derde de fase na de onderhandelingen. 

 

De eerste fase is het moment waarop de Belgische standpunten worden bepaald. Ons credo 

daarbij luidt: ‘meten is weten’. We zijn ervan overtuigd dat onze overheden nog meer moeten 

stilstaan bij de effectieve impact van een standpunt op onze ondernemingen en op onze 

economie. Op die manier kunnen ze meer weloverwogen beslissingen nemen. 

Dat credo vertalen we in vier concrete aanbevelingen:   

1) Breng de defensieve en offensieve belangen van ons land in Europese dossiers, zoals 

klimaat, internationale handel of de interne markt, continu in kaart. 

 

2) Bereken systematisch de impact van nieuwe Europese voorstellen op onze belangen. 

 

3) Raadpleeg de ondernemingen over hun prioriteiten of bezorgdheden bij elk nieuw 

Europees dossier.  

 

4) En ten vierde: neem geen initiatieven op nationaal niveau als er op Europees niveau al 

een initiatief wordt aangekondigd of uitgewerkt. Doen we dat wel, dan creëren we 

alleen maar rechtsonzekerheid voor onze ondernemingen. 

    

Laten we nu over gaan tot de tweede fase. Die gaat over de verdediging van de Belgische 

standpunten op Europees niveau. Het klopt dat onze middelen en onze invloed als kleine 

lidstaat niet onbeperkt zijn. Maar er is nog verbetering mogelijk.  

 

Daarom de volgende aanbevelingen: 

1) Er moet meer transparantie zijn over de standpunten die België op Europees niveau 

verdedigt. Dat mag geen 'black box’ zijn, want dat zorgt voor onduidelijkheid bij de 

stakeholders die worden getroffen. 
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2) We moeten scenario’s vermijden waarin ons land zich in Europese debatten, bij gebrek 

aan interne consensus, moet onthouden of zich moet beperken tot enkele 

algemeenheden. In zo’n geval vinden wij dat het Overlegcomité, waar regeringsleiders 

van de federale en regionale overheden samen overleggen, de knopen moet doorhakken. 

 

3) Allemaal samen kunnen we een echt ‘Belgisch netwerk’ vormen binnen ‘de Europese 

bubbel’. Dat wil zeggen: intensifieer de informele contacten tussen de Belgen die de 

Europese dossiers volgen in overheidsdiensten, Europese instellingen en het 

bedrijfsleven. Kijk naar onze Europese partners, zij aarzelen niet om hun nationale 

connecties uit te spelen. 

 

4) Op eigen kracht is het voor België moeilijk om Europese bondgenootschappen te smeden 

of uit elkaar te spelen. Daarom pleiten we ervoor om meer in te zetten op overleg met 

gelijkgezinde landen die dezelfde prioriteiten stellen.  

 

De derde categorie aanbevelingen ten slotte heeft betrekking op wat er in België moet gebeuren 

nadat Europa een besluit heeft genomen. Ook die derde fase is erg belangrijk vanwege de 

grote impact van de Europese wetgeving op de dagelijkse werking van onze ondernemingen. Als 

Europese beslissingen niet correct worden geïmplementeerd, kunnen onze ondernemingen de 

positieve gevolgen van de Europese harmonisatie niet ondervinden. Integendeel, ze 

ondermijnen dan de concurrentiekracht van onze bedrijven.   

Daarom onze laatste reeks aanbevelingen: 

1) Laten we de ‘Europese cultuur en reflex’ in alle parlementen van ons land versterken. 

Zo kunnen we het pad effenen voor de omzetting van Europese teksten of de 

bekrachtiging van handelsovereenkomsten. We willen, bij wijze van voorbeeld, geen 

laattijdige impasse meer meemaken zoals in 2016 met CETA. 

 

2) Laten we de manier waarop Europese richtlijnen worden omgezet in Belgisch recht 

optimaliseren. Dat wil zeggen: ze binnen de vastgestelde termijn omzetten, en dat 

zonder aan ‘gold-plating’ te doen. Nog te vaak willen we katholieker zijn dan de Paus. 

Als kleine open economie houden we ons beter aan het intra-Europees level playing 

field.  

 

3) Tegelijk moet er een intra-Belgisch level playing field gegarandeerd worden. Anders 

gezegd, de richtlijnen moeten in alle regio’s van het land op dezelfde manier worden 

omgezet. Dat is belangrijk als je weet dat 40% van de werknemers in de privésector in 

een onderneming werkt die in minstens twee gewesten actief is. En vaak zijn dat ook nog 

eens bedrijven die economisch actief zijn op Europese en wereldschaal. 

 

4) En ten slotte, om ‘de cirkel rond te maken’, moeten we voortdurend evalueren hoe de 

bestaande Europese wetgeving in België wordt geïmplementeerd. Zo kunnen we bij de 

herziening van die wetgeving pleiten voor meer efficiëntie, en dat tegen de laagste 

kost.     
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Dames en heren,  

De 12 aanbevelingen zijn een hele boterham, maar ze bestrijken de volledige beleidscyclus, 

zowel op Belgisch als op Europees niveau. En, toeval of niet, er is een aanbeveling voor elke 

ster op de Europese vlag!  

De toepassing zal van iedereen inspanningen vergen. Wie ons kent weet dat het VBO als 

grootste werkgeversorganisatie van het land, klaar staat om zijn bijdrage te leveren. Met dat 

engagement wil ik dan ook afronden.  

 

Dan geef ik nu graag het woord aan onze gewaardeerde sprekers. We hebben ze uitgenodigd 

omwille van hun jarenlange ervaring in Europese zaken, zowel in België als in Europa. Hun 

knowhow is van onschatbare waarde voor het debat. We zijn dan ook benieuwd naar hun visie op 

het thema van vandaag en onze aanbevelingen.  

Ik geef met veel genoegen het woord aan onze eerste spreker, voorzitter van de Europese Raad 

en voormalig premier, de heer Charles Michel.  


