
VOOR VERBETERING VATBAAR



De voorbije vijftig jaar is de Belgische Staat geëvolueerd van een unitaire staat naar een 
federale staat waarbij de federale overheid, in tegenstelling tot andere gefederaliseerde 
landen, op een voet van gelijkheid opereert met de gemeenschappen en gewesten. 
Ondanks zes, moeizaam verlopen, staatshervormingen toonde de coronacrisis meer dan 

doelmatiger en wendbaarder. Ondernemers en burgers hebben het recht dit te eisen. 
Met een overheidsbeslag van ruim 55% en een bedroevend laag tevredenheidsgevoel 
over de werking van de staat, dringen er zich hervormingen op.

et VBO FEB is de grootste 
werkgeversorganisatie van het land, met 
leden in het noorden, het centrum en het 
zuiden van het land. Met kleine, middelgrote 
en grote ondernemingen als lid komende uit 

een zeer ruime reeks van bedrijfssectoren (industrie, 
diensten, bouw en transport). Met in totaal meer dan 
50.000 bedrijven, via een veertigtal bedrijfssectoren, 
die meer dan 80% van de export en ruim 75% van 
de tewerkstelling in ons land voor hun rekening 
nemen. Met andere woorden, het VBO FEB is de enige 
werkgeversorganisatie die haar oor te luisteren legt 
in alle bestuurlijke onderdelen van het land, in alle 
economische segmenten van onze economie en bij alle 
types van ondernemingen. Deze unieke helicopterview 
laat bijgevolg toe om een vrij goed beeld te krijgen 
van de mainstream, haalbare strategie om tot een 

gelooft niet in de strategie van �met de fanfare op kop 
het bos intrekken�. Onze aanpak is eerder gebaseerd 
op luisteren, overleggen en bruggen bouwen vanuit 
een aantal uitgangspunten waarrond een consensus 
kan groeien. Het onderstaande bevat dan ook enkel 
een aantal basisprincipes (niet-exhaustief) die 
voornamelijk socio-economisch van aard zijn en die 
ondernemers vanuit een constructieve ingesteldheid 
en met het oog op een oplossingsgerichte dialoog 
in het institutionele debat wensen in te brengen.

De sociale zekerheid is de ruggengraat van een land. 
Het is bij uitstek de uiting van de solidariteit tussen 
mensen, tussen bevolkingsgroepen, tussen generaties 
en tussen economische sectoren en actoren. Splits 
de sociale zekerheid en men splitst de facto een land. 
En een typisch kenmerk van een systeem dat op het 
verzekeringsprincipe is gebaseerd, is de vaststelling 

dat risico�s beter kunnen worden beheerd op een 
zo groot mogelijke schaal, hetgeen men ook wel 
eens het principe van de risicospreiding noemt.

Langs de andere kant is het niet ondenkbaar/onlogisch 
dat er regionaal gestuurde aanvullingen, met de 
bijbehorende responsabilisering, worden voorzien. 
Een federale sokkel (1ste pijler) aangevuld met regionale 
accenten (2de pijler) kan op sommige domeinen toelaten 
om interfederale solidariteit te combineren met 
regionale autonomie.

Ruim 40% van de tewerkstelling in de private 
sector bevindt zich in bedrijven die in minstens 
twee gewesten aanwezig zijn1. Dat betekent 

individuele arbeidsrelatie, gecombineerd met een 
sterke uitgebreide syndicale vertegenwoordiging die 
zal inzetten op het gelijktrekken van de verschillen 
door een �levelling up�, voor heel wat ongewenste 
spanningen in deze bedrijven zal zorgen. Om nog maar 
te zwijgen van de opwaartse kostendruk die hiermee 
dreigt gepaard te gaan. Deze multiregionale bedrijven 
hebben bovendien een heel groot belang binnen ons 
economisch weefsel aangezien zij door hun grotere 
schaal, hogere productiviteit en internationalisering 
het merendeel van de toegevoegde waarde, de 
export, de investeringen in O&O, de sociale bijdragen 
en vennootschapsbelasting voor hun rekening 
nemen. Om mutatis mutandis dezelfde redenen is 
het ook niet aangewezen om het sociaal overleg 
(intern en extern de onderneming) op te splitsen.

Arbeidsrecht dat regionaal wordt ingevuld, en bijgevolg 
verschilt naargelang van de regio waar werknemers 

1  Voor een meer 
uitgebreide analyse, zie 
'Interventie n.a.v. een 
hoorzitting in het Vlaamse 
Parlement voor de 
Werkgroep Institutionele 
Zaken' op 29 maart 2021



aan de slag zijn, zal eveneens een gigantische drempel 
vormen voor interregionale mobiliteit. Elke regio-
overschrijdende of gelijktijdige tewerkstelling in twee 
of meerdere regio�s, resulteert in grote complexiteit en 
rechtsonzekerheid. De complexiteit waarmee Europese 
grensoverschrijdende tewerkstelling gepaard gaat, 
toont voldoende aan dat dit voor België geen optie is.

Tot slot is arbeidsrecht ook onlosmakelijk verweven 
met het sociale zekerheidsrecht, wat bron zal 

regionale bepalingen en bevoegdheden, ten 
nadele van werkgevers en werknemers.

Daarentegen, het arbeidsmarktbeleid � zijnde het 
institutioneel stelsel waarbinnen vraag en aanbod 
naar arbeid mekaar ontmoeten buiten de individuele 
arbeidsrelatie en buiten de sociale zekerheid � is 
veel beter vatbaar voor een debat omtrent op welk 
beleidsniveau men het best de bevoegdheden legt en 
hoe men een responsabilisering van elke entiteit voor 
het gevoerde beleid kan invoeren. En daarbij moet 

in eerste instantie de activerende component 
van de arbeidsmarkt in het regionaal beleid 
worden versterkt . In het België van 2030 zou 

het perfect moeten mogelijk zijn dat langdurig 
werkzoekenden (na bv. twee jaar werkloosheid), 
niet langer afhangen van de federale uitkeringen, 

maar in handen komen van de regionale 
entiteiten, die alle sleutels in handen krijgen 
om een beleid op maat uit te werken. Ook 
het diversiteitsbeleid moet exclusief in 
handen komen van de regio�s, die veel beter 
geplaatst zijn om een beleid op maat uit 
te werken. Verder moeten de regio�s hun 
bestaande bevoegdheden o.a. op het vlak 

van activering van werkzoekenden 
(controle op beschikbaarheid), 

gebruiken. Een performant 
beleid om de arbeidsmarkt 
optimaler te laten functioneren, 
begint dan weer bij een 
performanter onderwijsbeleid; 
de gemeenschapsbevoegdheden 
inzake onderwijs moeten vlotter 
en intensiever de brug tussen 
onderwijs en bedrijfsleven leggen.

Tot slot willen we een sterk 
pleidooi houden voor de 

bevordering van de Belgische 
landstalen. Dat is niet alleen bevorderlijk voor 
de o zo noodzakelijke arbeidsmarktmobiliteit, 
maar maakt ons land ook aantrekkelijker 
voor buitenlandse investeerders en zet onze 
eigen managers nog meer dan vandaag op de 
wereldkaart. Meertaligheid is een troef, geen 
last. En die troef beginnen we best zo vroeg 
mogelijk in het onderwijs uit te bouwen.

Zoals zo vaak draait heel veel rond geld. Inzake 
staathervorming heeft men het dan over de fameuze 

woord �responsabilisering� vermeld. Een federalisme 
met twee, drie of vier entiteiten genereert evenwel 

in een federaal land met 50 deelstaten (VS), of 

De volgende beschouwingen dienen als leidraad 
voor mogelijke hervormingen op het vlak van de 
vennootschapsbelasting en de personenbelasting.

Een (gedeeltelijke) regionalisering van de vennootschaps-
belasting zou extreem ingewikkeld zijn voor bedrijven 
die actief zijn in verschillende gewesten. Ze zouden dan 
bijvoorbeeld verplicht zijn om een boekhouding bij te 
houden voor elke exploitatiezetel en de regels voor de 
verrekenprijzen moeten toepassen tussen die zetels. 
Zo�n hervorming zou ook ingaan tegen de Europese en 
internationale tendenzen om de regels voor het bepalen 
van de belastbare basis verder te harmoniseren, wat 
voor de grotere bedrijven zou betekenen dat ze bovenop 
de huidige globale consolidatie hun jaarrekeningen
ook zouden moeten consolideren op nationaal niveau.
Is het een goed idee om daar nog een consolidatie
van jaarrekeningen op gewestelijk niveau aan toe te
voegen die activiteiten in België onbetaalbaar maakt
ten opzichte van vergelijkbare locaties? Voor de kleinere
ondernemingen, die niet in het vizier komen van de nieuwe 

autonomie, beperkt tot de gewestelijke bevoegdheden 

in de milieu- of energietransitie) kunnen worden beoogd. 

De personenbelasting werd grondig hervormd in het 
kader van de zesde staatshervorming. De gewesten 
kregen veel autonomie, zowel wat de belastingtarieven 

tot op heden erg weinig benut en door het gebrek 
aan ervaring is het voorbarig om na te denken over 
een eventuele sterker doorgedreven regionalisering. 
Regionalisering wordt soms ook gezien als een rem op 
bepaalde steunmaatregelen voor het ondernemerschap, 
zoals bijvoorbeeld de ondersteuning van start-ups en 
scale-ups die niet van toepassing is wanneer de bedrijven 
gevestigd zijn in een ander gewest dan hun investeerders 

in één gewest voor een investering in een ander gewest). 

verschillende invalshoeken worden bekeken. Elke 
overheid zou al eens kunnen beginnen met een 
kerntakendebat: wat moet een overheid doen, en wat 

1 bevoegdheden;

2  beslissingsprocedures;  

3  samenwerkingsvormen.



1
Inzake de verdeling van de bevoegdheden 
mag er geen taboe zijn tegen splitsing, noch 
tegen herfederalisering. Dat moet rationeel 
en niet emotioneel worden benaderd. Op het 
gevaar van te vervallen in clichés, is het nuttig 
om dit te duiden aan de hand van een aantal 
voorbeelden. In een land dat zo afhangt van zijn 
internationale uitstraling is het niet onlogisch dat 
dossiers, zoals geluidsnormen, 5G, internationale 
handelsakkoorden, staatsdragende taken 
(tâches régaliennes) (defensie, justitie, veiligheid, 
crisisbeleid, belastingen, staatsschuld, �), 
mobiliteit in en rond onze hoofdstad, ... op landelijk 
niveau zouden worden beslist, of tenminste via 

worden beslist zonder dat blokkeringen ellenlang 
kunnen aanslepen. Van de andere kant kunnen 
bepaalde onderdelen in de gezondheidszorg het 
best worden aangestuurd vanuit een regionale, 
ja zelfs lokale, insteek. Ook de langdurige 
werkloosheid (langer dan bv. twee jaar) zou 
best op gewestelijk niveau worden aangepakt, 
met de bijbehorende responsabilisering en de 
nodige na te streven doelstellingen (KPI�s).

2
De COVID-19-pandemie, maar eerder ook 
Europese dossiers, zoals de goedkeuring van 
het handelsakkoord met Canada (CETA), of 
het klimaatplan of het energiebeleid hebben 
overvloedig aangetoond dat de huidige 
beslissingsprocedures, zonder hiërarchie van de 
normen, suboptimaal werken, waardoor België 
steeds minder kan wegen op Europese debatten. 
Te veel instanties die elkaar langdurig kunnen 

doorhakken, � leiden ertoe dat er niet of veel 
te laat wordt beslist , en zijn de oorzaak dat 
België zich op Europees vlak meer en meer moet 
onthouden bij gebrek aan een duidelijk standpunt.

3
De juridische structuur van samenwerkings-
akkoorden moet worden versterkt en 
uitgebouwd. De mobiliteit op de arbeidsmarkt, 
in het kader van de vooropgestelde 80% 
tewerkstellingsgraad, is bij uitstek een domein 
waarin sterke samenwerkingsakkoorden rond 
bv. interregionale arbeidsmobiliteit nodig zijn. 
Hetzelfde inzake hernieuwbare energie: Wallonië 
heeft meer ruimte en plaats om windturbines 
te plaatsen, Vlaanderen en Brussel kunnen 
hierin mee investeren. Of ook inzake de uitbouw 
van telecommunicatie- of datanetwerken.

Een federalisme met meerdere entiteiten zonder 
hiërarchie der normen leidt veel gemakkelijker tot 
administratieve complexe oplossingen. Daarom moet 

om de verhouding tussen de overheid � ongeacht  
het beleidsniveau � en de burgers, respectievelijk 
de ondernemingen. Niet de burger, noch de 

veelvuldige informatieopvragingen door verschillende 
overheden omtrent hetzelfde onderwerp.

Het �only once�-principe moet ingang vinden in de 
besluitvorming op alle overheidsniveaus (van lokaal 
tot federaal) en zo het leven eenvoudiger maken 

eenduidige samenwerkingsstrategie waarbij data 
van verschillende authentieke bronnen (of data-
integratoren) probleemloos en veilig in alle richtingen 
worden uitgewisseld (bv. via webservices) moet daarbij 
vooropstaan. Dat geldt a fortiori voor Europese of 
regio-overschrijdende materies, zoals mobiliteit, 
screening strategische investeringen, vergunningen, � 
Elke overheid moet eerst de beschikbare databanken 
in het netwerk raadplegen alvorens het bij de burger 
of onderneming komt aankloppen voor informatie.



Het VBO FEB voelt zich niet geroepen om standpunten 

zoals de Senaat of de provincies. Maar de besluitloosheid 
en de blokkeringen ingevolge een atypisch kenmerk van 
onze federale staat (m.n. het gebrek aan hiërarchie in de 
normen) baren ondernemers zorgen. En om hieraan 
enigszins te verhelpen, lijkt het niet onzinnig om een 
instantie te hebben waarin de interfederale cohesie kan 
worden bevorderd en/of maatschappelijk belangrijke 
dossiers, die vaak ook legislatuur-overschrijdend zijn, 
kunnen worden gedeblokkeerd. Een dergelijk interfederaal 
orgaan met verkozenen uit een federale kieskring en uit 
regionale kieskringen, zou hierbij een nuttige rol 

Bovendien spelen de sociale partners een belangrijke, 
overkoepelende rol in onze staat. Het is van belang dat 
bij eventuele institutionele hervormingen rekening 
wordt gehouden met de noodzaak om die rol te 
handhaven, met name via het gezamenlijk beheer 
van de sociale zekerheid en de permanente dialoog 
in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de 
Nationale Arbeidsraad en de Beheerscomités 
van de Sociale Zekerheid.

Een staat kan maar goed functioneren wanneer haar 
burgers en ondernemers kunnen rekenen op een 

2030 moet onze ambitie zijn om hieraan met volle 
overtuiging te werken zodat we de 200ste verjaardag 
van ons land kunnen vieren in een modern land dat 
de ambitie uitstraalt om bij de top te behoren, dat 
onze levensstandaard  op een duurzame wijze manier 
verder uitbouwt , en dat samen met innovatief 
ondernemerschap, inzet op inclusiviteit. �Horizon België 
2030� legt de basis. Het is aan de politici, de burgers en 
de ondernemers om hiervan hun project te maken. 


