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Ondernemers in de politiek

KATRIEN HOUTMEYERS (N-VA)

Waarom zich politiek engageren?
“Ondernemers staan dagdagelijks met de voeten in het
veld. Die realiteit en waar we soms tegen botsen, moeten we naar het parlement vertaald krijgen. Heel wat
ondernemers zijn bang om klanten te verliezen als ze
politieke kleur bekennen. Maar we mogen ons beleid
niet laten bepalen door een selecte groep van mensen
zonder kennis en achtergrond in ondernemen.”

Managing Director Remy Communication
Gemeenteraadslid Leuven
5e plaats Kamer Vlaams-Brabant

‘Durf kiezen, durf ondernemen’, zo vraagt Voka in zijn verkiezingsmemorandum aan onze
politici. Voor sommige van die politici is durven ondernemen dagelijkse kost. Waarom kiezen
sommige ondernemers ervoor om zich politiek te engageren? En wat moet er volgens hen
absoluut anders in het beleid? We vroegen het aan politici-ondernemers van verschillende
Vlaamse partijen.

Waarom zich politiek engageren?
“Het zit in het bloed: ik ben de vierde generatie die politiek actief is. De combinatie is niet evident, maar er zijn
te weinig politici die zich kunnen inleven in wat bepaalde
maatregelen écht inhouden voor een bedrijf.”

DIRK VERWILST (CD&V)
Zaakvoerder DV Foods
Burgemeester Meulebeke

Waarom zich politiek engageren?
“Er zitten in de politiek te weinig mensen die exact
weten wat er gebeurt op de werkvloer. De krapte op de
arbeidsmarkt bijvoorbeeld is op dit moment een echte
ramp. Ik vind geen salesmensen meer, geen chauffeurs, en noem maar op. Nochtans zag je deze krapte
al lang aankomen, maar toch blijft de politiek bij zulke
bedreigingen vaak te lang achterover leunen.”
Wat moet dé topprioriteit van het beleid zijn?
“Onze eigen ondernemingen meer koesteren. Het
baart me zorgen dat grote multinationals het voor
onze kmo’s bijna onmogelijk maken om nog de markt
op te gaan. Als ik naar mijn eigen sector kijk: tien grote
voedingsbedrijven hebben 70 procent van de markt in
handen. Als kleine nieuwkomer krijg je eenvoudigweg
je producten niet meer in de winkelrekken. We moeten
dit vooral via fiscale regels aanpakken.”
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Wat moet dé topprioriteit van het beleid zijn?
“De inactieven aan het werk krijgen: de werkloosheidsuitkering moet het eerste half jaar bij het laatste loon
aansluiten maar daarna sterk dalen. Ten tweede maak
ik me zorgen over migratie. Ik heb Polen en Roemenen in
dienst. Die komen hier vijf jaar werken om het achtvoudige van in hun thuisland te verdienen en daarna keren ze
terug. Maar ondertussen investeer je wel in die mensen.
Tot slot moeten we het mogelijk maken dat werkgever
en werknemer in onderling akkoord tot 45 uur per week
werken. In november en december betaal ik me blauw
aan overuren. Tegelijkertijd wordt de werknemer zwaar
belast op dat extra loon, waardoor vaak het sop de kool
niet waard is.”

GRETE REMEN (OPEN VLD)

Bedrijfsleider Damhert Nutrition
Vlaams Parlementslid
Eerste opvolger Kamer Limburg

Wat moet dé topprioriteit van het beleid zijn?
“Het is goed dat de vennootschapsbelasting hervormd
is, maar we moeten verdere stappen zetten om ondernemers te ondersteunen. Zij zijn immers de motor
van onze economie. Ook vind ik het erg belangrijk om
startende ondernemers aan te moedigen en het makkelijker te maken om mensen aan te nemen, zeker ook
tijdelijk.”
Waarom zich politiek engageren?
“Ondernemers denken ‘out of the box’ en zoeken constant naar oplossingen om hun projecten te kunnen
uitwerken. Het zijn typisch mensen die iets op poten
willen zetten. Zij kunnen meer dynamiek binnenbrengen in de politiek.”
Wat moet dé topprioriteit van het beleid zijn?
“Ondernemerschap meer stimuleren in het onderwijs.
Ik heb ASO gevolgd, maar merkte bij het opzetten van
onze start-up dat ik eigenlijk niet veel achtergrondkennis had over hoe je bijvoorbeeld een marktonderzoek
doet. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er ook in
Brussel zoiets komt als de win-winlening die in Vlaanderen bestaat om jonge starters te ondersteunen. Met
crowdfunding kun je vaak niet genoeg ophalen en niet
alle banken staan te springen om starters een lening
te geven.”
SOETKIN HOESSEN

Bestuurder Compagnie Circulaire – PLASTIVOR
Fractieleidster in de Brusselse Gelmeenteraad
4e plaats Brussels Parlement

LUC BOUQUET (SP.A)

Zaakvoerder bureau voor
technical writing
Voorzitter sp.a Kortrijk

Waarom zich politiek engageren?
“Ik was eerst al politiek actief in de linkse beweging
vanaf 1971. Pas in 1988 ben ik zelfstandig geworden en
in 1989 heb ik mijn eigen bedrijf met werknemers gestart. Beide werelden kunnen van elkaar profiteren. In
mijn politieke leven is het vooral de resultaatgerichte
aanpak – die ik als ondernemer heb meegenomen –
die zijn vruchten afwerpt.”
Wat moet dé topprioriteit van het beleid zijn?
“Vanuit het sp.a-programma is de topprioriteit dat de
sterkste schouders de grootste lasten dragen. Fiscaliteit moet er dan ook vooral voor zorgen dat er meer
middelen naar de gemeenschap gaan. Het is dus geen
middel om betere voorwaarden voor het bedrijfsleven
te scheppen. Belastingen betaal je pas als je winst hebt
gemaakt, dus wat is dan het probleem? Belangrijker
is dat de overheid startende ondernemers beter helpt.
Het is bedroevend hoeveel jonge bedrijven nog overkop gaan enkel omdat ze geen goed businessplan hadden. En ook fraudebestrijding blijft een topprioriteit.”
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Roger Kesteloot, topman De Lijn

burgemeester om een busbaan
vragen waar hij acht parkeerplaatsen voor moet schrappen.
Maar er is een mentale switch.”

“Niet elke pendelaar moet bus
of tram nemen”

Je voelt ook dat de vraag
naar efficiënt openbaar
vervoer nog verder zal
aanzwellen.

“Als bedrijf zijn wij efficiënt: wij
kunnen de vergelijking met de
privémarkt aan. Maar voor de
klanten wordt betrouwbaarheid de komende jaren cruciaal.
Dat de bus of tram iets minder
comfortabel is dan in je auto
zitten met je favoriete radiozender op, dat aanvaardt men
nog. Maar willen we mensen er
echt toe bewegen om vaker de
wagen te laten staan, gaan we
er wel voor moeten zorgen dat
we stipt zijn.”

De Lijn staat synoniem voor bussen en trams. Maar als het van topman Roger Kesteloot afhangt,
komt daar een reeks trefwoorden bij zoals deelauto’s, deelfietsen en binnenkort allicht ook elektrische tweewielers. “De Lijn wil méér mobiliteitsoplossingen aanbieden dan bus en tram. We
moeten af van het idee dat we een volledig traject uitsluitend georganiseerd moeten krijgen met
het klassieke openbaar vervoer.”
De Lijn mikt hoog: op termijn
moeten er de helft meer reizigers op de bus of tram, staat
in jullie memorandum. Is dat
haalbaar?

De helft meer, dat is een
pak Vlamingen dat u moet
overtuigen.

“We mikken op een toenemend
gebruik door de bestaande
reizigers, maar ook op nieuwe
reizigers, zeker in het woonwerkverkeer. Dat laatste is
altijd lastig geweest. Hopelijk
kunnen we een stap vooruit
zetten nu het mobiliteitsbudget
is goedgekeurd.”

“We halen die doelstelling,
die gericht is op 2030, uit
het Ontwerp Mobiliteitsplan
Vlaanderen (het plan van de
Vlaamse overheid om duurzame mobiliteit te realiseren,
red). Er zijn ook nog de ambities uit het Klimaatplan en de
bestuursakkoorden van grotere
steden. Willen we die waarmaken, dan moeten we die richting
uit.”

Jullie marktaandeel in het
woon-werkverkeer is heel
beperkt: amper 3,7%.

“De salariswagens maken het
ons niet eenvoudig, net als de
ruimtelijke ordening waardoor
heel wat bedrijventerreinen
afgelegen liggen. Maar pendelaars moeten van mij niet allemaal het klassieke openbaar
vervoer – bus of tram – nemen
om tot duurzamere mobiliteit
te komen. We moeten af van
het idee dat we daarmee alles
moeten organiseren en kij-

ken naar creatieve combinaties met collectieve systemen.
In de buurt van AntwerpenLuchtbal is er bijvoorbeeld een
mooi knooppunt in de maak:
treinen maken gebruik van het
station Luchtbal, wij hebben
er een eindpunt van een snelle
tramverbinding naar de binnenstad. Maar er komt ook een
grote ‘park & ride’, vanwaar je
met deelsystemen waaronder
elektrische fietsen een deel van
de haven kunt bedienen.”
Iedereen denkt bij De Lijn aan
bussen en trams, maar ook
deelauto’s en -fietsen vallen
onder jullie.

“Wij zijn hoofdaandeelhouder
van Cambio en sinds kort ook
van Blue-bike. Wij willen dat
sterk uitbreiden naar het soort
knooppunten waarover ik het
al had om zo bestemmingen te
kunnen bedienen die wij vanuit
het klassieke openbaar vervoer
niet aan een redelijke prijs kun-

“Het is onze ambitie om eerder
een aanbieder van mobiliteitsoplossingen te zijn dan een
klassieke bus- en tramoperator.”
ROGER KESTELOOT, TOPMAN DE LIJN
© Chak López
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nen doen. Wij vergroten ons
gamma, binnenkort allicht ook
met elektrische fietsen. Het is
onze ambitie om eerder een
aanbieder van mobiliteitsoplossingen te zijn dan een klassieke
bus- en tramoperator.”
In 2025 gaan jullie in de centrumsteden volledig elektrisch rijden. Zal de laadinfrastructuur voldoen?

“Dat is nog een hele uitdaging.
We moeten onderhandelen met
lokale besturen, grondbeheerders en de netbeheerder om de
nodige laadinfrastructuur en
netaansluiting te realiseren.
Wij hopen dat binnen de werking van de vervoerregio’s er
op dit vlak sneller vorderingen
kunnen worden gemaakt. Onze
trams rijden al elektrisch, dus
we zijn aan het bekijken hoe
we daar nog meer op kunnen
inzetten. Tegelijkertijd kijken
we naar synergieën. Misschien
kunnen ook private busoperatoren die laadpalen gebruiken?
Of de bestelwagentjes waarmee bpost haar pakjes aflevert?
Elektrische bussen zijn trouwens een stuk goedkoper om
mee te rijden als er een vlotte
doorstroming is.”

DURF N
KIEZE
DURFRNEMEN
ONDE

Lees de
voorstellen
van Voka over
een efficiënt
openbaar vervoer op www.
durfkiezen.be.

Over centen gesproken: jullie
willen kijken naar tariefdifferentiatie. Hoe zien jullie dat?

“We bekijken dat in functie
van het voorstel dat we aan de
nieuwe Vlaamse regering willen doen. Hoe kan je moduleren
tussen piek- en daluren? Of per
product? We hebben plannen
voor een sneltramverbinding
tussen Willebroek en Brussel.
Daar bied je meer kwaliteit, dus
kan je iets meer vragen. Maar
de toename van de prijs bepaalt
of je klanten verliest. Daar kan
je dus niet eindeloos mee spelen. Onze abonnementen zijn
wel erg goedkoop vergeleken
met de rest van Europa.”
Binnenkort komt er een
nieuwe Vlaamse regering.
Gaat het debat rond duurzaamheid in jullie voordeel
spelen?

“Het heeft een dynamiek op
gang gebracht die niet meer
zal weggaan. Maar ook al in
de bestuursakkoorden van de
gemeenten zie je dat er – bijna
los van politieke kleur – wordt
ingezet op duurzame mobiliteit. Ik besef ook wel dat het
niet eenvoudig ligt als wij een

Een hele klus, want nog niet
de helft van de bussen en
trams rijdt op tijd.

“Door de manier waarop ons
net historisch is opgebouwd
en ook door de misschien te
geringe betrokkenheid van
lokale besturen komen ook
onze bussen en trams in de file
terecht.”
Hoe gaat u die stiptheid
verbeteren?

“Onder meer door heel sterk in
te zetten op de grote assen. Wij
moeten niet overal busbanen of
voorrang aan de verkeerslichten krijgen, maar wel daar. Het
zal helpen dat er in Vlaanderen
vijftien vervoerregio’s komen,
waarin de lokale besturen mee
zeggenschap krijgen. Als we
binnen zo’n regio de doorstroming verbeteren, komt er geld
vrij want je kan met minder
bussen dezelfde dienstregeling
verzekeren. Dat geld willen we
herinvesteren in die vervoerregio, bijvoorbeeld in meer aanbod, en niet meer naar de grote
pot laten vloeien.”
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Actieplan voor een betere
eenheidsmarkt

Alle Voka-aanbevelingen
op een rijtje
De EU kreeg de laatste jaren geregeld de wind
van voren. Daarom onderscheidt Voka 15 aanbevelingen – verspreid over 5 thema’s – om het
Europese project weer volledig op de rails te
krijgen.

De berichtgeving over Europa staat al maanden in het teken van de brexit. Maar er staan nog
andere belangrijke zaken op de Europese agenda. Zo heeft de Europese Raad de Commissie opgeroepen om een langetermijnactieplan uit te werken voor een betere uitvoering en handhaving
van eenheidsmarktregels. In het Europees memorandum van Voka is dat een belangrijk punt.
Vlaanderen en België moeten hier hun volledige steun aan verlenen.

D

e eenheidsmarkt is vandaag al een feit. Zeker
voor wie zich de lange
wachtrijen aan de grenzen en
het gedoe met vreemde munten nog kan herinneren. Maar
mankementen zijn er zeker
nog, op verschillende vlakken.
Tijdens het Europa-debat van
Voka gaf Benny Smets, CEO van
transportbedrijf Ninatrans hier
nog een getuigenis over. Hij had
het onder meer over de ongelijke regels die tot op vandaag
nog gelden: “In België bijvoorbeeld mogen we met 44 ton op

de weg, in Nederland is dat 50
ton, in Duitsland 40 ton, … Als
je internationaal onderneemt
is het moeilijk om daar altijd
en overal rekening mee te houden.” Benny Smets kaartte ook
de grote verschillen in loonkost
aan en pleitte voor een gelijk
speelveld voor heel Europa.
Lange termijn
Voor heel wat ondernemers is
dit een dagelijkse realiteit. De
Europese Raad heeft daarom
de Commissie de opdracht
gegeven om in nauwe samen-

DURF N
KIEZE
DURFRNEMEN
ONDE

Lees meer
Vokavoorstellen
over Europa
op www.
durfkiezen.be

1.
2.
3.
4.

werking met de lidstaten
uiterlijk in maart volgend jaar
een langetermijnactieplan op
te maken voor een betere uitvoering en handhaving van de
eenheidsmarktregels.
Voka juicht dit sterk toe aangezien dit een van de belangrijke aanbevelingen is die
Voka naar voren schuift in
zijn EU-memorandum. Zo pleit
Voka in dat memorandum fors
voor een gelijkaardige en volwaardige uitvoering en handhaving van Europese regelge-

Een gelijke eenheidsmarkt
Een bredere eenheidsmarkt
Bedrijfsvriendelijke regelgeving
Inzetten op innovatie

De Schengenzone
5. De grensregio opwaarderen
6. De buitengrenzen optimaal beheren
7. Een slim en toekomstgericht Schengenbeleid

De eurozone
8. Meer financiële verantwoordelijkheid
9. Een crisisbestendig eurobeleid

deren al te gemakkelijk de
eenheidsmarkt binnen ook al
voldoen ze niet aan Europese
regelgeving. Dergelijke goederen, die vaak goedkoop zijn
net omdat ze niet voldoen aan
strenge Europese normen en
regels, treden vervolgens in
concurrentie met goederen
die lokaal geproduceerd worden en wel voldoen aan deze
normen en regels waardoor er
geen sprake meer is van een
gelijk speelveld. Een bedrijf
met hoogtechnologische producten als Barco, krijgt hier
vaak mee te maken.

res op dit vlak vooral worden
gehanteerd indien een lidstaat
faalt om Europese richtlijnen
om te zetten in nationale
regelgeving. Er wordt echter
veel minder gekeken naar
de praktische uitvoering en
handhaving, wat minstens
van even groot belang is. Het
is immers gemakkelijk als lidstaat om regelgeving om te
zetten maar te verzaken aan
het toewijzen van de nodige
financiële middelen, indien dit
nodig zou zijn, om de regelgeving correct uit te voeren en
te handhaven.

ving. Vlaamse ondernemingen
worden immers nog te vaak
geconfronteerd met sterk
verschillende regelgeving per
lidstaat waardoor de centrale
idee van een ‘eenheidsmarkt’
verloren gaat. Het grote probleem ligt hier overigens in de
eerste plaats bij de lidstaten
zelf omdat zij regelgeving in
dit domein al te vaak slecht
uitvoeren en handhaven.

Eenzelfde logica geldt overigens voor intra-Europese handel. Indien een lidstaat bijvoorbeeld op een eerder gebrekkige
manier Europese regelgeving
uitvoert en handhaaft dreigt
dit de werking van de eenheidsmarkt te ondermijnen
waarbij de goeie leerlingen
in de klas afgestraft worden
omdat ze de regels correct uitvoeren en handhaven.

Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Tot op vandaag
geraken bijvoorbeeld goe-

Handhaving
De praktijk toont overigens
dat Europese inbreukprocedu-

Om deze reden is het van blijvend belang om in te zetten op
een betere uitvoering en handhaving van eenheidsmarktregels, wat deze strategie van de
Europese Raad beoogt. Voka
roept dan ook Vlaanderen en
België op om voldoende aandacht te schenken aan dit initiatief en mee te werken aan de
uitwerking van deze strategie.
Voka is alvast bereid om zijn
steentje bij te dragen.

“De goeie leerlingen in de
klas worden nu afgestraft
omdat ze de regels van de
eenheidsmarkt correct
uitvoeren en handhaven.”
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De eenheidsmarkt

Handel
10. Focus op een open economie
11. Investeringsbescherming garanderen
12. Een internationaal gelijk speelveld
13. Vlaanderen Europese exportkoploper
14. Een handelsvriendelijke scheiding
15. Vlaanderen als spil voor handel met het VK
➜ www.durfkiezen.be/Europa

MEER INFO

GILLES SUPLY

gilles.suply@voka.be
Gilles Suply volgt op het Voka-kenniscentrum dossiers op rond EU en internationale handel.
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Britse invoerformaliteiten
5 ultieme tips voor een vlotte
grensovergang

Factcheck:
wat ondernemingen écht
bijdragen

Wat het betekent om geen eenheidsmarkt te hebben of af te bouwen wordt pijnlijk blootgelegd
door de nakende brexit. Komt het tot een harde brexit, dan zouden er volgens de Britse douane
geen extra vrachtwagens worden gecontroleerd. Tenminste, als alle douaneformaliteiten in orde
zijn, zowel aan Belgische als aan Britse zijde. Tonia Van de Vyver, brexit-coördinator bij FIT, zet
de aandachtspunten op een rij voor wie zélf de Britse invoerformaliteiten wil vervullen.

Hoesten bedrijven nauwelijks belastingen op?
Krijgen de werknemers een steeds kleiner deel
van de koek? In zijn nieuwste Voka Paper gaat
senior adviseur fiscaliteit en begroting Karl
Collaerts het na. Vier stellingen getoetst op
hun waarachtigheid.

“Om alle uitvoerformaliteiten
te vervullen, heb je een Belgisch
EORI-nummer nodig. Dat geldt
als identificatiebewijs tijdens
douaneprocedures. Je afnemer
– de importeur dus – staat dan
in voor de invoerformaliteiten
aan de overkant van het Kanaal.
Maar wie beslist om ook de
invoerformaliteiten in het VK
voor zijn rekening te nemen,
heeft ook een Brits btw- en
EORI-nummer nodig. Voor dat
laatste moet je eerst een eigen
lokale entiteit oprichten. Is dat
geen optie? Laat de aanvraag
dan verlopen via een Britse
douanevertegenwoordiger.”

4

2

DIEN EEN INVOERAANGIFTE IN BIJ DE BRITSE
DOUANE
“Zodra je over een Brits btwen EORI-nummer beschikt, kan
je de nodige invoeraangiftes
indienen bij de Britse douane.
Dat doe je vóór je goederen
aan de grens aankomen via de
Customs Declaration Service
of CDS. Dit vernieuwde elektronische douaneplatform
verva ng t het voorm a l ige
CHIEF-systeem.”

3

VOEG INDIEN NODIG
EEN EXPORTVERGUNNING TOE
“Voor sommige soorten goe10 VOKA TOPICS MEI 2019

“Zijn alle invoerformaliteiten vervuld, dan moet de
chauffeur dat ook kunnen
aantonen aan de grens.”
TONIA VAN DE VYVER, BREXIT-COÖRDINATOR BIJ FIT

deren moet je bij de Britse
invoeraangif te ook een
Belgische exportvergunning
toevoegen. Dat is zo voor ongezette diamant en strategische
goederen zoals wapens, munitie en ‘dual use’-producten die
zowel voor civiele als militaire
doeleinden worden gebruikt.
In specifieke gevallen zal ook
een exportcertificaat nodig zijn,
denk maar aan fytosanitaire
certificaten. Maar goed nieuws:
voor de meeste voedingsproducten en diervoeders van
Belgische oorsprong zal geen
gezondheidscertificaat nodig
zijn.”

MEER INFO?

www.brexitready
.be

LAAT ALLE ZENDINGEN
IN HET ICS-SYSTEEM
REGISTEREN
“Voor elke zending naar het
VK dient je transportfirma een
online formulier in te vullen in
het Import Control System of
ICS. Dat heet ‘Safety & Security
Declaration’ of ‘Entry Summary
Declaration’. Worden je Roll-On/
Roll-Off-goederen – al dan niet
begeleid – per ferry vervoerd,
dan kan je het formulier laten
invullen tot twee uur voor aankomst in het VK. Voor transport via de Eurotunnel ligt de
deadline op één uur voor aankomst aan de controlezone in
Frankrijk.”
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BEZORG DE NODIGE
BEWIJSSTUKKEN AAN
DE CHAUFFEUR
“Zijn alle invoerformaliteiten
vervuld, dan moet de chauffeur die je goederen vervoert
dat ook kunnen aantonen aan
de grens. Daarvoor heeft hij
of zij een Master Reference
Number of MRN nodig. Die
informatie bewijst dat je de
Britse invoerdeclaratie op
voorhand hebt ingevuld. Als
alternatief kan de chauffeur ook
het Britse EORI-nummer voorleggen dat de invoerder heeft
gebruikt bij het invullen van de
invoerdeclaratie.”

“Bedrijven betalen hier
nauwelijks belastingen.”
NEE, ZIJ STAAN RUIM 42 PROCENT VAN
HUN TOEGEVOEGDE WAARDE AF.

Ondernemingen staan elk jaar
gemiddeld ruim 42 procent van
hun netto toegevoegde waarde
af aan de overheid, die daarmee dan goederen en diensten
financiert waar we allemaal van
genieten zoals onderwijs en
gezondheidszorg. De bedrijven
staan daar zelfs meer geld aan
af dan aan de nettovergoedingen van hun werknemers (36,4
procent). En de financiers? Die
krijgen gemiddeld een vijfde
van de pot.
“Onze ondernemingen dragen
minder bij dan elders.”
INTEGENDEEL, ONZE BEDRIJVEN DRAGEN 5 MILJARD MEER AF AAN DE OVERHEID.

Een kwart van de waarde die
ondernemingen jaarlijks creëren gaat naar werkgeversbijdragen, vennootschapsbelasting en resultaatsonafhankelijke belastingen. Dat is een
zeer aanzienlijke bijdrage: in
zeven (Denemarken, Duitsland,
Finland, VK, Zwitserland, Oostenrijk en Nederland) van negen
vergelijkbare landen ligt dit lager. In vergelijking met de gemiddelde bijdrage in die landen
droegen onze ondernemingen

in 2017 ongeveer 5 miljard meer
af aan de overheid.
FACTCHECKER

van dienst is Karl
Collaerts, expert
fiscaliteit en
begroting bij Voka.
karl.collaerts@voka.be

“Bedrijven hebben de voorbije
jaren excessieve winsten
geboekt.”
NUANCE IS NODIG, WANT TOEGEVOEGDE WINST IN 2017 NIET GROTER DAN IN
2010.

Tussen 2010 en 2012 stond de
rendabiliteit van de vennootschappen onder druk, wat zich
vertaalde in een fors afkalvend
aandeel ervan in de waardecreatie. Sindsdien is er wel
een heropleving, maar voor de
doorsnee onderneming lag het
aandeel van de toegevoegde
winst in 2017 echter niet hoger
dan in 2010. Dit nuanceert het
verhaal van de excessieve winsten van de ondernemingen.

Die toegevoegde waarde levert
inkomen voor al wie bijdraagt
aan de totstandkoming ervan:
de medewerkers en de financiers (aandeelhouders, banken,
fondsen). Het aandeel van de
lonen in de netto toegevoegde
waarde ligt bijna drie keer zo
hoog als het aandeel van de
financiers. Dat aandeel is in
België sinds het begin van dit
decennium al bij al vrij stabiel
gebleven. Bovendien moeten
we er rekening mee houden
dat door lastenverlagingen via
de taxshift het loonaandeel de
jongste jaren daalt. Het is dus
niet zo dat werknemers een
steeds kleiner deel van de koek
ontvangen.

VOKA

PAPER

“Werknemers ontvangen een
steeds kleiner deel van de
koek.”
FOUT, HET AANDEEL VAN DE LONEN IS
DRIE KEER ZO HOOG ALS DAT VAN DE
FINANCIERS.

Ondernemingen vormen veruit
de belangrijkste bron van onze
welvaartsgroei. Ze zijn goed
voor ruim 60 procent van de totale bruto toegevoegde waarde.
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VRAAG EEN BRITS BTWEN EORI-NUMMER AAN

ONDERNEMINGEN STUTTEN
DE WELVAARTSSTAAT
Wat ondernemingen écht
bijdragen aan de overheid

Download de Voka Paper
‘Ondernemingen stutten de
welvaartsstaat’
➜ www.voka.be/publicaties
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MACRO-ECONOMIE

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom Voka

‘Terug naar de feiten’:
5 slogans doorprikt

Het regent slogans, en hoe dichter bij de verkiezingen hoe luider. Slaan die ergens op? Of zijn
ze ‘fake news’? In zijn kersverse boek ‘Terug naar de feiten’ gaat Voka-hoofdeconoom Bart Van
Craeynest het na. “Staalhard liegen en de feiten ontkennen is een politieke strategie geworden”,
stelt hij vast, en dat is niet zonder gevaar. “Op basis van die misleidende voorstellingen kunnen
geen haalbare oplossingen uitgewerkt worden voor de uitdagingen waarmee we te maken
hebben.” In het boek doorprikt hij de makkelijke slogans over het economische beleid. We pikken
er vijf populaire uit.

6%

Vandaag geven
de Belgische
overheden een
dikke 6 procent
van het bbp
meer uit dan
gedurende de
bijna twintig
jaar voorafgaand aan de
crisis.

“V

‘Haal het geld bij de rijken’
anuit bepaalde hoeken
worden belastingen
op vermogen naar
voren geschoven als een soort
wondermiddel waarmee we al
onze financiële uitdagingen
kunnen oplossen: de toekomstige vergrijzingskosten kunnen eenvoudig opgevangen
worden met hogere belastingen
op vermogen, de taxshift weg
van arbeid kan naar vermogen,
extra overheidsinvesteringen
kunnen makkelijk gefinancierd worden met belastingen
op vermogen, hogere uitkeringen zijn mogelijk, ... Dat is een
illusie. Zulke voorstellen gaan
gemakshalve voorbij aan het feit
dat er vanuit die hoek vandaag

“De kern van het
voorstel voor een
vierdagenwerkweek ligt
in het waanidee dat er
op de arbeidsmarkt een
vaste hoeveelheid werk is
die verdeeld kan worden.”
BART VAN CRAEYNEST, HOOFDECONOOM VOKA
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al een belangrijke bijdrage is.
Qua belastingontvangsten uit
kapitaal hoort België vandaag
bij de top van Europa. De totale
belastingen op kapitaal leveren
in België 10,7 procent van het
bbp op, de derde hoogste ontvangsten uit dat soort belastingen in Europa.”

gen beweren, is die herverdeling de voorbije jaren niet afgebouwd. Ook de resultaten van
die herverdeling liegen er niet
om: volgens zowat elke indicator daarvoor behoort België tot
de toplanden als we kijken naar
inkomensongelijkheid.”

‘De vierdagenweek creëert jobs’
“Voorstellen om de arbeidsduur
collectief te verminderen, door
bijvoorbeeld over te stappen
van een vijfdagenweek naar een
vierdagenweek, zijn de jongste
jaren steeds vaker te horen.
De kern van dit soort voorstellen ligt in het waanidee dat er
op de arbeidsmarkt een vaste
hoeveelheid werk is die verdeeld
kan worden. Vanuit die optiek
zou de collectieve arbeidsduurvermindering ruimte creëren
voor extra jobs. Dat zou in de
praktijk nogal kunnen tegenvallen. Concreet komt de overstap van een 38-urenweek naar
een 30-urenweek met loonbehoud overeen met een collectieve loonsverhoging van 27
procent. Zo’n loonsverhoging
zou een duidelijke negatieve
impact hebben op de vraag naar
arbeid bij de werkgevers. Heel
wat jobs zouden immers te duur
worden om nog te organiseren.
Dat zou uiteindelijk resulteren
in een daling van de totale
werkgelegenheid.”

‘Er is bespaard tot op het
bot’
“De acties, betogingen en stakingen tegen het ‘kille besparingsbeleid’ van de regeringMichel volgden elkaar snel op,
en de slogans ‘we besparen
ons kapot’ en ‘we hebben al
bespaard tot op het bot’ waren
daarbij niet van de lucht. Dat
slaat evenwel nergens op. De
totale overheidsuitgaven exclusief de rentelasten bedragen
nog altijd 50 procent van het
bbp. Dat hoort nog altijd tot de
hoogste van Europa, en dat is
nog altijd hoger dan in landen
als Nederland, Oostenrijk of
Zweden, niet bepaald ‘sociale
kerkhoven’. Bovendien blijven
die overheidsuitgaven ook in
een binnenlands historisch
perspectief opmerkelijk hoog.
De uitgaven blijven ver boven de
niveaus van voor de crisis van
2008-2009. Vandaag geven de
Belgische overheden een dikke
6 procent van het bbp meer uit
dan gedurende de bijna twintig
jaar voorafgaand aan de crisis.
In euro’s van vandaag komt dat
overeen met 28 miljard.”

‘De ongelijkheid neemt
toe’
“Volgens analyses van de
Europese uitkerings- en belastingstelsels is de Belgische welvaartsstaat de meest herverdelende van Europa. Concreet
zorgt de combinatie van uitkeringen en belastingen voor
een belangrijke verlaging van
de inkomensongelijkheid. De
pensioenen en de personenbelasting zijn daarbij de belangrijkste factoren. Nergens in
Europa is die herverdeling
groter dan in België. En in
tegenstelling tot wat sommi-

‘We zijn beter af zonder
economische groei’
“Economische groei heeft
schadelijke neveneffecten,
onder meer voor het milieu.
Misschien is het dan maar beter
dat we van die groei af zien te
komen, en moeten we ons volledig gaan concentreren op het
beter verdelen van de bestaande
welvaart. Dat soort redeneringen wint de jongste jaren aan
populariteit, maar slaat op
verschillende niveaus de bal
mis. Onze huidige welvaart is
helemaal geen zekerheid. Het

“Onze huidige
welvaart is geen
vaste koek waar
we vanzelfsprekend recht op
hebben.”

is geen vaste koek waar we
vanzelfsprekend recht op hebben, en die we gewoon rustig
onder elkaar kunnen verdelen.
Als we geen oplossingen zoeken
voor de uitdagingen die op ons
afkomen, dan dreigen we erop
achteruit te gaan. Maar mensen willen er ook op vooruitgaan en willen dat hun kinderen het later beter hebben dan
zijzelf. Zolang dat zo is, blijft
er behoefte aan een toename
van de welvaart of op z’n minst
aan een vorm van economische
groei.”

Het boek ‘Terug naar de feiten’ verscheen op
26 april bij uitgeverij Polis en is verkrijgbaar bij
de betere boekhandel.
Voka geeft drie exemplaren gratis weg:
om kans te maken op een exemplaar mailt u ‘Boek
Terug naar de feiten’ naar info@voka.be.
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VERKIEZINGEN

Voka-toekomstdebatten

“We hebben iedereen nodig”
Op 21 februari vond het Voka-verkiezingsdebat ‘Durf kiezen voor de arbeidsmarkt van de
toekomst’ plaats in Silversquare Triomphe en op 26 maart verzamelden zo’n 150 politici en
ondernemers in het congrescentrum BEL voor een debat over een duurzame toekomst. Het doel
van deze debatten? De oplossingen uit het verkiezingsmemorandum van Voka voorleggen aan
een panel van lijsttrekkers en specialisten van de Vlaamse partijen.

“D

e krapte op de arbeidsmarkt is er en zal alleen maar toenemen.
We hebben iedereen nodig. Jong
en oud. Ongeschoold, hooggeschoold en bijgeschoold. Alleen
zo bouwen we mee aan de welvaart voor heel de maatschappij.” Met deze woorden opende
Voka-voorzitter Wouter De
Geest het eerste verkiezingsdebat van Voka in het bijzijn
van zo’n 150 politici en ondernemers. Om deze uitdaging aan te
pakken, stelde de voorzitter een
aantal aanbevelingen uit Voka’s
verk iez i ng smemora ndu m
voor, waaronder de invoering
van een ‘Vlaamse jobstimulans’.
Toekomst arbeidsmarkt
Na de oproep van de voorzitter, kon het debat echt van start
gaan. Drie ondernemers, Fons
Leroy (VDAB), Herman Nijns
(Randstad) en Ann Caluwaerts
(Telenet), getuigden over hun
bekommernissen voor de
arbeidsmarkt. Elk van hen deed
daarbij een oproep aan de politici: “Zorg voor een kader om de
uitdagingen aan te gaan”, “Maak
langer werken mogelijk” en
“Creëer STEMpathie bij jongeren”. Stuk voor stuk pleidooien
die tot een interactief debat leidden tussen Peter Van Rompuy
(CD&V), Yasmine Kherbache
(sp.a), Wouter Vermeersch
(Vlaams Belang), Wouter De
Vriendt (Groen), Vincent Van
Quickenborne (Open Vld), Jan
Busselen (Pvd A) en Zuhal Demir
(N-VA), onder leiding van Niko
Demeester (Voka).
Gedelegeerd bestuurder Hans
14 VOKA TOPICS MEI 2019

“Wijs bedrijven
niet met de
vinger. Wijs met
vijf vingers, met
een uitgestoken
hand naar de
bedrijven.”

Maertens besloot het debat met
een positieve noot: “Ik zag positivisme, namelijk dat werken
een positief verhaal moet zijn,
dat onderwijs een positief verhaal moet zijn en dat levenslang
leren voor al onze medewerkers
een positief verhaal moet zijn.”
Ook reikte hij de hand uit naar
de vakbonden. “We moeten
samen de problemen aanpakken om het overlegmodel van de
21ste eeuw te creëren. En dit in
een goede verstandhouding met
de nieuwe regeringen.”
Duurzame toekomst
In congrescentrum BEL ging
het debat over een thema dat
al weken de krantenpagina’s
vult: klimaat en duurzaamheid.

Wouter De Geest: “De klimaatbetogers hebben iedereen wakker geschud, maar goed ook. Nu
moeten we een debat voeren op
basis van feiten, argumenten,
pro’s en contra’s. We moeten
meer ambitie hebben dan slogans en symboolwetten.” Maar
hij merkte ook op dat bedrijven,
hoe groot of klein ze ook zijn, al
veel bijgedragen hebben tot klimaatoplossingen. “Wijs bedrijven niet met de vinger. Wijs met
vijf vingers, met een uitgestoken hand naar de bedrijven. Dát
is wat ik een duurzaam samenwerkingsverband noem om
onze toekomst te verzekeren”,
benadrukte De Geest. De voorzitter benadrukte dat iedereen
zijn verantwoordelijkheid zal

“Durf ondernemen, dan maken we
samen een duurzame toekomst.”

moeten nemen, ook de burgers.
Op het vlak van renovatie van
particuliere woningen bijvoorbeeld, valt nog heel wat ‘klimaatwinst’ te rapen. Ook had
hij nog een boodschap voor de
jonge klimaatbetogers. “Vertaal
jullie engagement in toekomstgerichte studies. Durf kiezen
voor STEM-richtingen. Durf
ondernemen, dan maken we
samen die duurzame toekomst.”
Tijdens het debat werden
vier aspecten van het klimaat
belicht: energie, mobiliteit,
ruimtelijke ordening en milieu.
Wim Geens, CEO van Renewi,
kaartte de problemen en oplossingen inzake mobiliteit aan.
Kurt Van Donink, CEO van
Nike, deed een oproep om onze
ruimtelijke ordening te verbeteren. En Jan Goossens (Aquafin)
stond stil bij de oplossingen voor
een beter milieu. Drie getuigenissen die leidden tot een
krachtig debat tussen Wouter
Vermeersch (Vlaams Belang),
Tinne Van der Straeten (Groen),
Bruno Tobback (sp.a), Andries
Gryffroy (N-VA), Lode Ceyssens
(CD&V) en Bart Tommelein
(Open Vld), onder leiding van
Niko Demeester (Voka).
Als afsluiter van het debat trok
Hans Maertens, gedelegeerd
bestuurder een opvallende
conclusie. “Tijdens de discussies heb ik niets gehoord over
een klimaatwet of een grondwetswijziging. Wel over innoveren, investeren en iedereen.
De vraag is alleen hoe iedereen
mee zal moeten”, bemerkte
Hans Maertens. Ook had hij nog
een aanbeveling voor de politici:
“Lees ook de tweede katern, de
economische pagina`s van de
krant. Vol met voorbeelden van
bedrijven met duurzame investeringen en oplossingen. Daar
lees je dat wij bedrijven klaar
zijn om de klimaattransitie te
realiseren.”

Wouter De Geest: “Iedereen moet mee in het bad.”

Arbeidsmarktdebat: “Krapte zal blijven toenemen.”

Duurzaamheidsdebat: “Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen.”

WOUTER DE GEEST, VOORZITTER VOKA

Na de debatten volgde steevast een netwerkmoment.
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GEEF JE BEDRIJF
MEER ENERGIE EN
ZET JE DEUREN OPEN op
zondag 6 oktober
2019!

6 OKTOBER

VAN 10 TOT 17 U

SCHRIJF JE BEDRIJF NU IN EN GENIET
VAN 10% EARLY BIRD KORTING
www.openbedrijvendag.be
www.openbedrijvendag.be/bedrijven/wat

