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Ons land is sinds jaar en dag een belangrijke 
bestemming voor buitenlandse investeerders. 

nieuwe directe en indirecte tewerkstelling. 

�met ongewijzigd beleid�. Ons land staat vandaag immers 
voor vier grote uitdagingen, die vragen om evenveel 
antwoorden, transities of revoluties. Die vormen de kern 
van onze toekomstvisie, die we Horizon België 2030 
hebben genoemd�, aldus Edward Roosens (VBO), de 
drijvende kracht achter deze belangrijke denkoefening 
over de toekomst van het land.

1. De tendens tot vertraging van onze economische 
groei en productiviteitsgroei waardoor alle andere 
uitdagingen moeilijker beheersbaar worden;

2. De vergrijzing van onze bevolking die leidt  
tot een aanhoudend sterke toename van 
de overheidsuitgaven voor pensioenen en 
gezondheidszorg én een sterke uitstroom uit 
onze arbeidsmarkt;

3. De klimaatverandering: een wereldwijde uitdaging 
met heel concrete gevolgen voor ons land, zowel 
fundamentele klimatologische gevolgen als 
economische uitdagingen, bijvoorbeeld inzake 

2-reductie;

4. De internationale tendens tot deglobalisering die 
voor een kleine, open economie als de Belgische 
ingrijpende, negatieve gevolgen kan hebben. 



Dat kan enkel als ook de internationale 
randvoorwaarden voor een kleine, open economie 
als de Belgische gunstig blijven. Volgens Edward 
Roosens betekent dat concreet �het omkeren van de 
recente internationale tendensen tot �isolationisme� 
en protectionisme door het terug op de rails zetten van 
een systeem van vrije, faire en op regels gebaseerde 
internationale handel, een sterke integratie in een 
nog verder verdiepende Europese markt, een behoud 
van (of een terugkeer naar) vrede en stabiliteit in 
Europa en België�. Bovendien moet ons land goed zijn 
voorbereid op alle mogelijke calamiteiten die deze 
noodzakelijke randvoorwaarden tijdelijk of permanent 
kunnen verstoren (lees ook de inzet �Terug koers 
zetten richting open, faire en globale markten�, p.16).

Het spreekt voor zich dat elke vooruitgang onmogelijk 

staatshervormingen toonde de coronacrisis meer 
dan ooit aan dat de huidige staatsstructuur vatbaar 
is voor verbetering�, aldus Edward Roosens. �Het 

wendbaarder. Het staat buiten kijf dat er moet worden 
hervormd in de richting van meer samenwerking en 

Die vier grote uitdagingen kunnen pas succesvol het 
hoofd worden geboden als ons land erin slaagt op  
vier grote domeinen een belangrijke omwenteling of  
(r)evolutie te realiseren:
1. De eerste grote omwenteling bestaat erin dat 

ondernemers en overheden de nieuwe digitale en 
technologische mogelijkheden ten volle benutten 
voor de ontwikkeling van innovatieve producten, 
productieprocessen en diensten die het leven van 
iedereen aangenamer maken en die minder druk 
zetten op de natuurlijke rijkdom van onze planeet 
(lees ook de inzet �De creatieve en digitale 
omwenteling�, p.14). Zo kan onze welvaart sterker 
stijgen zonder ons leefmilieu aan te tasten.

2. Om minder in te teren op natuurlijke rijkdommen en 
om de klimaatverandering tegen te gaan, is tegelijk 
een groene omwenteling nodig. Via nieuwe 
technologieën en correcte prijssignalen moet ons 
land evolueren naar een toekomst waar personen en 
goederen zich vlotter kunnen verplaatsen en waar, 
om in de energie- en mobiliteitsbehoeften te 
voorzien, iedereen minder CO

2 uitstoot (lees ook de 
inzet �De groene omwenteling�, p.14).

3.  De derde grote revolutie is die van de arbeidsmarkt. 
Enkel via een goed werkende arbeidsmarkt en een 
activerende sociale zekerheid kan menselijk kapitaal 
in de toekomst snel worden ge(her)oriënteerd naar 
beloftevolle jobs die uit de digitale en groene 
transities zullen ontstaan. Om als samenleving 
voldoende middelen te genereren om de stijgende 
kosten van de vergrijzing te dragen en tegelijk ook 
nog massaal te kunnen investeren in de noodzakelijke 
groene en digitale infrastructuur, is het absoluut 
noodzakelijk dat 80% (of meer) van de bevolking op 
arbeidsleeftijd aan de slag is. De arbeidsmarkt-
revolutie zal dus sterk activerend moeten zijn (lees 
ook de inzet �De omwenteling in de arbeidsmarkt en 
de publieke sector�, p.16).

4.  Een vierde belangrijke en noodzakelijke revolutie 
situeert zich bij de werking van de overheden op alle 
niveaus. Voor de komende decennia is er nood aan 

kwaliteitsvollere en eenvoudigere dienstverlening. 
Zo�n omslag zal niet alleen ruimte creëren voor het 
betalen van de vergrijzingskosten en de benodigde 
infrastructuurinvesteringen, maar kan/zal ook 
bijdragen tot een sterkere productiviteitsgroei in de 
privésector (lees ook de inzet �De omwenteling in 
arbeidsmarkt en publieke sector� p.16).

Edward Roosens: �De vier omwentelingen vormen een 
noodzakelijk antwoord op de vier grote uitdagingen. Ze 
moeten toelaten een aantal doelstellingen te bereiken, 
zoals het verhogen van ons structureel groeitempo of 
een werkzaamheidsgraad boven 80%.�



De Belgische productiviteitsgroei 

de toegevoegde waarde die per gewerkt 
uur wordt gecreëerd, is van cruciaal 
belang voor het concurrentievermogen 
van een economie, vooral voor een klein, 
open land als België waar 80% van het 

Als die tendensen aanhouden, zullen de 
gevolgen zwaar zijn. In het licht van onze 
trage economische groei hebben we 
behoefte aan een ondernemende, 
innovatieve en digitale revolutie. 
Ondernemers met innovatieve ideeën 
zullen een frisse wind doen waaien 
en de economische groei van morgen 
verzekeren, een deugdelijke groei die 
rekening houdt met de uitdagingen 
van sociale inclusie en vergroening.

Wat moet er gebeuren?

gunstig macro-economisch klimaat, 
een �faciliterend� ecosysteem tot stand 
komt dat wordt gekenmerkt door een 
ondernemerscultuur en -dynamiek 
die zorgen voor de verspreiding van 
innovaties, een aan de behoeften van de 
ondernemingen aangepast onderwijs, 

kader, een eenvoudige interactie met de 
overheid, ambitieuze investeringen in 
telecommunicatie, mobiliteit en energie 
en een grondige hervorming van de 
arbeidsmarkt.

Alleen door een dergelijke toename van 
de productiviteit en de economische 
groei zullen andere belangrijke 
maatschappelijke doelstellingen 
betaalbaar worden en blijven.

De Belgische productiviteitsgroei 
vertraagt. Onze samenleving zal de 
komende decennia ingrijpend moeten 
veranderen. De milieu-uitdagingen, 
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-arme energievoor-

ziening en de mobiliteit zijn slechts 
enkele voorbeelden van uitdagingen die 
we moeten aangaan. Om ze aan te pakken 
zijn duidelijke en gedeelde visies nodig 
die doorheen de tijd zo stabiel mogelijk 
blijven. Die uitdagingen zullen meer dan 
een decennium van inspanningen, 
investeringen en mentaliteits-
veranderingen vereisen.

Wat moet er gebeuren?
Nieuwe concepten of technologieën die 
het licht zien, moeten vergezeld gaan van 
een duurzaam en ondernemings-
bevorderend regelgevingskader. 
Dat kader moet technologieneutraal 
zijn en oplossingen voor de milieu-
uitdagingen ondersteunen, zonder 
taboes.

Die veranderingen, die de overheid 
zoveel mogelijk moet ondersteunen, 
moeten bedrijven in staat stellen 
zich zo vroeg mogelijk te positioneren 
op toekomstige markten: circulaire 
economie, emissiearme industrieën, 

koolstofneutraal vervoer, 
waterstofeconomie ...

Horizon België 2030, het toekomstplan 
voor ons land, is een lijvig document 
waarin de experten van het VBO en van 
zijn leden-sectorfederaties antwoorden 
op de vragen: Waar staan we vandaag? 
Wat willen we bereiken? Wat moet er 
daarvoor gebeuren? U kunt de publicatie 
lezen of downloaden op www.vbo.be > 
Publicaties.



De omwenteling in de arbeidsmarkt en 
de publieke sector

Onze werkzaamheidsgraad ligt nog altijd onder het 
Europese gemiddelde en ruim onder het niveau van 
Duitsland en Nederland (beide ongeveer 80%). In de 
Europese Unie doen enkel Kroatië, Spanje, Italië en 

België een torenhoge vacaturegraad, die veel hoger 
is dan in de ons omringende Europese landen. 

De combinatie van die twee vaststellingen is 
symptomatisch voor de slechte werking van de 
Belgische arbeidsmarkt, die wordt gekenmerkt door 
een groot aantal structurele zwakheden. Het gaat onder 

loonwig die maakt dat arbeid erg duur is maar niet erg 
lonend, weinig activerende uitkeringsregimes die 
mensen vasthouden in de inactiviteit, een 
pensioenopbouw die evenmin sterk aanzet tot 
activiteit, een rigide arbeids(tijden)wetgeving die 
weinig maatwerk toelaat en hoge drempels oplegt voor 

�outsiders�, een zwakke afstemming van de curricula in 
het onderwijs op de noden van het bedrijfsleven, een 
ondermaatse leercultuur doorheen de loopbaan.

Wat moet er gebeuren?
Voor een arbeidsmarktrevolutie zijn verschillende 
ingrediënten nodig: een meer activerende sociale 
zekerheid, vrije loononderhandelingen zonder 

arbeidsvormen, een pensioensysteem dat werken 
beloont en een beter sociaaloverlegmodel.

Er worden een aantal belangrijke pistes vooropgesteld 

te maken, met een betere regelgeving en minder 
bureaucratie en met gemotiveerde ambtenaren die 
kwaliteitsvolle diensten aanbieden aan burgers en 

lopende overheidsuitgaven, kunnen binnen een 
gezonde begroting toch nog de nodige middelen 
worden vrijgemaakt voor de broodnodige 
infrastructuurinvesteringen.

Terug koers zetten richting open, 

Voor een open economie zoals de onze is handel van 
cruciaal belang, zowel binnen Europa als met de rest 
van de wereld. Het Europese en het internationale 
terrein werden de afgelopen jaren echter gekenmerkt 

commerciële aard. Denk aan de spanningen tussen de 

EU, de ongecoördineerde nationale reacties op de 
eerste coronalockdown ... en, meer recent, de aanval 

met nieuwe vormen van protectionisme in Europa en 
over de hele wereld, met het niet naleven van 
multilateraal overeengekomen regels, en zelfs met een 
grootschalige aanval op de globalisering van de 
economie.

Wat moet er gebeuren?
Voor het VBO is het belangrijker dan ooit 
dat dialoog en multilateralisme opnieuw de overhand 
nemen om het concept van �free, fair and rules-based 
international trade� weer op de rails te krijgen. Daarom 
moeten de EU en België open blijven staan voor 
internationale handel en investeringen, zonder 
naïviteit. 

Onze natuurlijke markt, de Europese interne markt, 
moet worden versterkt en de toenemende nationale 
obstakels op die markt - ook in ons 
land - moeten worden weggenomen. 

land verder versterken en ons beter blijven wapenen 
om te kunnen anticiperen op en om te gaan met 
systeemcrisissen (gezondheidscrisissen, 
natuurcrisissen, digitale crisissen enzovoort). 
Individualisme is niet de oplossing, integendeel. 

coördinatie op Europees niveau 
moeten deel uitmaken 
van de formule.


