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De tijd van 
halve oplossingen is
voorbij, fundamentele
oplossingen zijn nodig
Brussel, Vlaanderen en Wallonië hebben elk hun eigen sociaal-economische 
karakteristieken. Een korte blik op bijvoorbeeld de uiteenlopende 
arbeidsmarktcijfers maakt al snel duidelijk dat er belangrijke economische 
verschillen zijn tussen de drie gewesten. Daarom zijn er voor elk gewest ook 
verschillende beleidsantwoorden met specifieke aandachtspunten nodig. Maar 
de grote tendensen die het economisch potentieel van de gewesten op langere 
termijn beïnvloeden, zijn dikwijls dezelfde. 

De goede economische situatie van de voorbije 
jaren mag ons niet zelfgenoegzaam maken. Het 
conjunctuurklimaat slaat immers stilaan om en de 
structurele uitdagingen zijn groter dan ooit. In de 
volgende legislatuur zullen een aantal grote economische 
en maatschappelijke veranderingen, die al langer aan 
de gang zijn, volop doorbreken. België en zijn gewesten 
zijn niet echt voortrekkers geweest in de aanpak van de 
uitdagingen die hiermee gepaard gaan. En daar dreigen 
we nu een prijs voor te moeten betalen. De tijd voor 
halve oplossingen is voorbij. De volgende regionale en 
federale coalities zullen dringend aan de slag moeten om 
de negatieve impact van die trends op onze economie 
en samenleving te keren. 

De overheden kunnen daarbij rekenen op de 
ondernemers, die verder aan de kar van innovatie, 
excellentie, welvaart en jobs zullen blijven trekken. 
Door hun ondernemerschap leveren de bedrijven 
immers een belangrijke bijdrage tot de oplossing van de 
uitdagingen waarvoor we vandaag en morgen staan. Dit 
ondernemerschap dient verder ondersteund te worden.

Om de fundamentele oplossingen voor 
de 3 gewesten te combineren met de 
specificiteit van elk gewest, hebben 
de regionale werkgeversorganisaties 
BECI, UWE en VOKA de handen in 
elkaar geslagen. Hierbij stellen we 12 
gezamenlijke prioriteiten voor, die 
een coherent antwoord bieden op de 
uitdagingen waarvoor België en zijn 
gewesten staan. We wensen hiermee 
een duidelijk signaal te geven aan 
de volgende regionale en federale 
coalities: de ondernemingsagenda is 
duidelijk, deze zal elk gewest naar een 
hoger niveau brengen en we wensen 
dat de volgende coalities deze agenda 
realiseren. Zij kunnen hiervoor alvast 
op onze medewerking rekenen!



Mobiliteit
1. Invoeren van een slimme 

kilometerheffing 

2. Meer investeren in  
mobiliteitsinfrastructuur

Onderwijs
3. Meer inzetten  

op STEM 

4. Uitbreiden van  
duaal leren

Energie

9. Effectief  
energiepact 

10. Verhogen van 
energie-efficiëntie  
gebouwen

Arbeidsmarkt
5. Lagere fiscale lasten  

op arbeid 

6. Meer investeren  
in levenslang leren

Innovatie

11. Inzetten op  
digitalisering 

12. Meer investeren  
in R&D

Overheid
7. Administratieve  

vereenvoudiging 

8. Budgettaire discipline  
gekoppeld aan 
belastingstop

12 gezamenlijke 
prioriteiten voor 

6 belangrijke 
domeinen



Er zijn 6 belangrijke sociaal-economische domeinen 

waar dringend fundamentele ingrepen nodig zijn om 

de economie en samenleving van elk gewest naar een 

hoger niveau te brengen. Voor elk domein formuleren 

VOKA-UWE-BECI telkens 2 prioriteiten.

gemeenschappelijke 
prioriteiten



gemeenschappelijke 
prioriteiten

Meer investeren in
mobiliteitsinfrastructuur

De decennialange onderinvesteringen van de verschillende overheden 
leiden in de drie gewesten tot een verouderde mobiliteitsinfrastruc-
tuur, die niet meer beantwoordt aan de noden van de economie en 
samenleving van vandaag, laat staan aan die van toekomst. Daarom 
zijn in elk van de regio’s extra investeringen in mobiliteitsinfrastructuur 
aan de orde. Concreet vraagt VOKA een verhoging van het infrastruc-
tuurbudget voor mobiliteit met 500 miljoen euro. BECI vraagt om 
bijkomende investeringen in metrolijn 3, in een Brussels Expressnet en 
in onderhoud van de bestaande infrastructuur. UWE vraagt een nieuw 
infrastructuurplan voor de periode 2020-2030 dat de projecten met 
de sterkste economische voordelen stimuleert, dat meer is gericht op 
multimodaliteit en dat ook projecten omvat die verbonden zijn aan 
multimodale platformen, luchthavens en het spoorwegnet.
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slimme kilometerheffing
VOKA-UWE-BECI pleiten voor een slimme fiscaliteit om 
de verkeersstromen te sturen. Dat kan via een slimme 
kilometerheffing voor iedereen. Deze varieert naar plaats, 
tijdstip en milieukenmerken van de voertuigen. Zo’n heffing 
kan dus verschillen tussen de 3 gewesten, maar moet wel 
volgens een zelfde systeem werken, zoals dit vandaag al voor 
vrachtwagens het geval is. In die zin is het belangrijk om dit 
systeem in overleg tussen de 3 gewesten uit te werken. De 
slimme kilometerheffing vervangt de bestaande verkeersbe-
lastingen. Eventuele meeropbrengsten worden geïnvesteerd 
in mobiliteitsinfrastructuur. 
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Meer inzetten op STEM

In elk van de gewesten ondervinden ondernemingen vandaag 
al moeilijkheden om gekwalificeerd personeel te vinden. 
Tegelijkertijd kiezen vandaag opmerkelijk weinig studenten 
voor STEM-richtingen, hoewel die studenten afleveren die we 
nodig hebben op de arbeidsmarkt van vandaag en morgen. 
Vandaag studeren over alle gewesten samen maar 17% van de 
studenten hoger onderwijs af in STEM-richtingen. Dat is duidelijk 
minder dan gemiddeld in Europa (26%) en minder dan de helft 
van Duitsland (36%). VOKA-UWE-BECI pleiten daarom voor 
concrete actieplannen om STEM-richtingen te promoten; ze zijn 
ook bereid om hun schouders daar mee onder te zetten. 

4 Uitbreiden van duaal leren

Om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, 
is duaal leren een systeem dat al lang zijn meerwaarde 
bewezen heeft in Duitsland en Zwitserland en recent ook via 
proefprojecten in Vlaanderen, en door de invoering van duale 
bachelor- en masteropleidingen in de Franstalige Gemeen-
schap. VOKA-UWE-BECI vragen daarom een opwaardering van 
duaal leren, respectievelijk werkplekleren, tot een volwaardig 
schooltraject met rechtstreekse toegang tot de arbeidsmarkt 
en een uitbreiding van de bestaande mogelijkheden tot 
duaal leren, respectievelijk werkplekleren. Ook in het hoger 
onderwijs moet die mogelijkheid verder aangeboden worden.



Lagere fiscale 
lasten op arbeid

Ondanks de inspanningen van de voorbije jaren blijven de 
fiscale lasten op arbeid bij de hoogste ter wereld. Dat is 
een belangrijke verstorende factor voor de werking van de 
arbeidsmarkt, waardoor er te weinig jobs worden gecreëerd en 
te weinig mensen willen werken. Een verlaging van de fiscale 
lasten op arbeid is ook de enige manier om de koopkracht van 
de werkenden op te krikken zonder de concurrentiepositie 
van de bedrijven in het gedrang te brengen. VOKA-UWE-BECI 
vragen daarom om verder te blijven werken aan de verlaging 
van de fiscale lasten op arbeid. Deze inspanningen kunnen 
eventueel worden geconcentreerd op de lage lonen als dit 
budgettair noodzakelijk zou zijn.
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Meer investeren in levenslang leren

Door de technologische revolutie die aan de gang is, verandert de 
arbeidsmarkt ingrijpend: jobs en functies veranderen en vereisen andere 
competenties. Daarom neemt het belang van permanente vorming of 
levenslang leren meer en meer toe. Jammer genoeg presteren we op 
dat vlak al geruime tijd opmerkelijk zwak: zo blijkt uit recente cijfers van 
de OESO dat 1 op de 2 Belgen zich niet wil bijscholen, wat shockerend 
en onaanvaardbaar is. VOKA-UWE-BECI pleiten dan ook voor veel 
meer inspanningen om van levenslang leren de norm te maken. Zo 
vraagt BECI een aanzienlijke verhoging van de budgetten voor bedrijven 
die zich engageren voor permanente vorming. VOKA pleit voor meer 
responsabilisering van de werknemer via een leer- en tijdrekening met 
periodieke kwalificatieplicht. UWE is vragende partij voor een beleid 
ter ondersteuning van de opleiding van werknemers en werkzoekenden 
in knelpuntberoepen, beroepen van de toekomst of beroepen waar 
omscholing voor nodig is, zonder dat er een onderscheid wordt gemaakt 
tussen opleidingen in bedrijven, via een competentiecentrum of sectoraal 
fonds of die gebeuren in onderaanneming. 



Budgettaire discipline
gekoppeld aan belastingstop

De budgettaire uitdagingen van de overheden op alle niveaus 
zijn groot. Evenwichtige overheidsfinanciën zijn evenwel een 
noodzakelijke voorwaarde om op termijn bijkomende belastingen 
te vermijden en om ruimte te voorzien voor de noodzakelijke 
overheidsinvesteringen. VOKA-UWE-BECI pleiten daarom dat 
elke overheid voldoende budgettaire discipline aan de dag legt. 
Daarnaast vragen ze voor de komende legislatuur een belastingstop. 
De financiële uitdagingen moeten opgevangen worden via de 
inperking van de uitgavengroei en niet via extra belastingen. 
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Administratieve vereenvoudiging

Naast fiscale lasten vormen ook administratieve lasten een belangrijke 
hindernis voor bedrijven. In elk gewest is er ruimte om via administra-
tieve vereenvoudiging het ondernemingsklimaat te verbeteren. De 
mogelijkheden van digitalisering moeten ook in de publieke sector veel 
meer gebruikt worden. Daarnaast is ook een meer klantgerichte aanpak 
vanwege elke overheid aangewezen, waarbij het principe van ‘only once’ 
voorop moet staan. 



Verhogen energie- 
efficiëntie gebouwen

Met het oog op het realiseren van de klimaatdoel-
stellingen hebben de bedrijven al veruit de meeste 
inspanningen geleverd en engageren ze zich om nog 
meer te doen in de toekomst. De grootste winst 
inzake minder broeikasgassen valt de komende 
jaren te halen bij de gebouwen, voornamelijk. de 
woningen van particulieren. Inzake energie-efficiëntie 
van de gebouwen lopen we immers ver achterop 
in Europa: VOKA-UWE-BECI  vragen daar dringend 
extra initiatieven, onder meer via doorgedreven 
renovatiemaatregelen. De overheden moeten ook het 
goede voorbeeld stellen qua energie-efficiëntie van 
hun publieke gebouwen.
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Effectief energiepact

De twijfels rond de energiebevoorrading en de impact daar-
van op de energieprijzen zijn een bezorgdheid voor bedrij-
ven in de drie gewesten. Daarom pleiten VOKA-UWE-BECI  
voor een effectief energiepact dat garanties moet bieden 
voor de bevoorradingszekerheid, betaalbare en competi-
tieve prijzen en het naleven van de klimaatdoelstellingen. In 
dat kader is ook het operationaliseren van de energienorm 
nodig. Die moet ervoor zorgen dat de energiekosten onder 
alle omstandigheden concurrentieel blijven ten opzicht van 
de belangrijkste handelspartners. 



Meer investeren in R&D

De drie gewesten moeten zich verder profileren als kennisecono-
mieën. Op dat vlak worden al heel wat inspanningen gedaan, maar 
we blijven nog altijd achter op de toplanden in Europa. Daarom 
vragen VOKA-UWE-BECI  het behoud van de federale incentives 
voor R&D en bijkomende inspanningen van de verschillende 
regionale overheden op het vlak van O&O, zeker ook voor kmo’s. 
Concreet vraagt VOKA voor de komende legislatuur bijkomende 
overheidsinvesteringen in O&O van minstens 500 miljoen euro voor 
bedrijfsgedreven projecten. UWE vraagt om het Waalse budget voor 
O&O op te trekken met 100 miljoen euro. BECI vraagt om de middelen 
voor O&O op te trekken tot 2% van het gewestelijke bbp, meer 
bepaald door de middelen van Innoviris en openbare investeringen 
voor de financiering van innoverende ondernemingen te verhogen, 
met bijzondere aandacht voor scale-ups.
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Inzetten op digitalisering
De digitale revolutie impacteert een almaar groter deel van onze eco-
nomie en samenleving. VOKA-UWE-BECI vragen meer inspanningen 
van de overheden om die verandering te begeleiden en te stimuleren. 
Daarbij moeten de overheden een voortrekker zijn in het gebruik van 
de digitale mogelijkheden. Daarom pleit BECI voor de uitrol van 5G 
in Brussel en vraagt UWE de uitwerking van het plan ‘Digital Wallonia 
2.0’. VOKA vraagt dat de digitalisering sneller wordt doorgevoerd in 
mobiliteit, zorg, onderwijs en overheid. 



Meer informatie  
over onze  
verkiezingsvoorstellen  
is te vinden op

 » Memorandum BECI:  https://go.beci.be/memorandum/nl 

 » Memorandum UWE :  www.heptathlon2024.be  

 » Memorandum VOKA:  www.durfkiezen.be 
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