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Inleiding
Het Verslag Werkgelegenheid-Concurrentievermogen (VWC) wordt opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van de werknemers- en de werkgeversvertegenwoordigers die zitting hebben
in de CRB.
Het wordt uitgebracht in het kader van de wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot
preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (BS, 29 maart 2017, blz. 42357-42362), dat
voorziet in een verslag over de structurele aspecten van het concurrentievermogen en de
werkgelegenheid, hetwelk zo nodig voorstellen tot verbetering formuleert. Het weerspiegelt de
consensus binnen de CRB ingevolge een dialoog die de leden al jaren voeren over de analyse van de
sociaal-economische beleidsmaatregelen 1. Met het nieuwe regeerakkoord in het vooruitzicht, hebben
de leden van de CRB gemeenschappelijke prioritaire uitdagingen willen identificeren die moeten
worden aangegaan.
Het vertrekpunt van de werkzaamheden is een gemeenschappelijke definitie van het
concurrentievermogen als het vermogen van een economie om, even snel als of sneller dan in landen
met een vergelijkbare structuur (Duitsland, Nederland, Frankrijk), de levensstandaard van haar
inwoners te verbeteren en hun een hoge werkgelegenheidsgraad en een hoog niveau van sociale
samenhang te bezorgen op een duurzame manier, d.w.z. zonder het externe evenwicht te verstoren
en daarbij de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, de milieuduurzaamheid en de stabiliteit van
het financiële systeem te verzekeren.
Uitgaande van deze definitie hebben de leden in een eerste fase de grote sociaal-economische
beleidsdoelstellingen geïdentificeerd die noodzakelijk zijn om een welvarende en duurzame
samenleving tot stand te brengen (zie punt 1). De leden van de CRB willen deze doelstellingen bereiken
in permanente dialoog met de overheid, die over tal van economische beleidshefbomen beschikt.
In een tweede fase (zie punt 2), op basis van een evaluatie van de prestaties van België op het vlak van
deze doelstellingen (zie voor meer details de nota’s over de stand van zaken m.b.t. de economische
beleidsdoelstellingen – nota 1: Levensstandaard, sociale cohesie en financiële houdbaarheid CRBCCE 2018-3264 VWC 2-4 – nota 2: Milieuduurzaamheid (CRB 2019-0711)) en rekening houdend met
de grote maatschappelijke en technologische veranderingen waarmee België - net als de rest van de
wereld - geconfronteerd wordt, hebben de leden van de CRB een aantal belangrijke uitdagingen voor
de Belgische economie geïdentificeerd die volgens hen prioritair moeten worden aangepakt door de
federale en regionale overheden.
Ten slotte, om al die uitdagingen aan te gaan, kunnen diverse factoren worden geactiveerd. In het
kader van zijn analyse heeft de Raad in dit Verslag (zie punt 3) een diepgaander onderzoek gewijd
aan sommige van die factoren die moeten worden gemobiliseerd om de genoemde uitdagingen aan te
gaan. Voor elke factor stelt een “focus” concrete sociaal-economische beleidsmaatregelen voor die
moeten worden genomen en/of beginselen voor de tenuitvoerlegging ervan. De bedoeling is wel
degelijk maatregelen en/of begeleidende beginselen te identificeren die de volgende (met name
federale) regering in haar regeringsverklaring zou kunnen opnemen.

1

Voor die dialoog hebben de leden zich kunnen baseren op documentatienota’s van het secretariaat. Deze nota’s dragen bij tot
de ontwikkeling van een gemeenschappelijk analysekader dat het mogelijk maakt de belangen van de werknemers en de
werkgevers uit te drukken in de vorm van uitdagingen voor het economisch beleid. Ze zijn gepubliceerd op de website van de
CRB.
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1. Waar willen we naartoe? Economische beleidsdoelstellingen voor
België
Blijven ijveren voor een meer welvarende samenleving…
Een welvarende samenleving is in staat om de levensstandaard van haar bevolking minstens te doen
evolueren zoals in vergelijkbare landen. Dit vereist een dynamische ondernemingsomgeving waarin
het mogelijk is voldoende rijkdom te creëren om de behoeften van haar bevolking (op het vlak van
huisvesting, volksgezondheid, veiligheid, individuele behoeften waarmee elkeen zijn eigen levenswijze
kan ontwikkelen of collectieve behoeften…) te financieren.
Dit is evenwel niet voldoende. Het is tevens belangrijk dat gestreefd wordt naar een sterke sociale
inclusie waarbij iedereen, zonder discriminatie, de vruchten van de economische groei kan plukken en
op een volwaardige manier kan deelnemen aan de maatschappij.
Werk is hiervoor een belangrijke sleutel. Via de lonen vindt immers een belangrijke verdeling van de
welvaart plaats. Bovendien is werk in onze maatschappij voor veel mensen ook een manier van
zelfrealisatie. Er moet dan ook worden gestreefd naar een maatschappij waarin zoveel mogelijk
mensen aan het werk zijn, maar tegelijk moet erover worden gewaakt dat de kwaliteit van de jobs hoog
blijft (bv. de mogelijkheid om arbeid en privéleven te combineren, arbeidsorganisatie…).
Concreet betekent dit dat de lonen moeten toelaten om een waardig leven te leiden, dat de
loonspanning aanvaardbaar is en dat er geen discriminatie tussen mannen en vrouwen bestaat; ook
het evenwicht tussen werk en privéleven en zorgtaken vraagt de nodige aandacht; de sociale dialoog
moet toelaten om werknemers inspraak te geven over de nodige transities en de impact hiervan op de
arbeidsomstandigheden; en wat de arbeidsovereenkomsten betreft, dient een evenwicht te worden
gevonden tussen de voorkeuren en zekerheden voor werknemers en de mogelijkheid voor werkgevers
om wendbaar te kunnen inspelen op wijzigende marktomstandigheden. Naast werk spelen ook de
sociale zekerheid en kwaliteitsvolle basisdiensten (zoals kinderopvang, mobiliteit, gezondheidszorg…)
een belangrijke rol.
Het realiseren van een hoge levensstandaard en een sterke sociale inclusie staan natuurlijk niet los
van elkaar. Een hoge levensstandaard zal het mogelijk maken om de sociale zekerheid en kwaliteitsvolle
basisdiensten te financieren. Omgekeerd kan een sterke sociale inclusie bijdragen aan een hoge
levensstandaard (bv. meer mensen aan het werk, een gezonde bevolking, een goed opgeleide
bevolking… zorgen voor een hoger groeipotentieel). Beide doelstellingen zijn dan ook belangrijk en
dienen daarom samen te worden nagestreefd.
… op een duurzame manier
Het is belangrijk dat een hoge levensstandaard en een sterke sociale inclusie niet alleen nu worden
gerealiseerd, maar ook in de toekomst kunnen worden gegarandeerd. Het is met andere woorden
belangrijk dat deze doelstellingen worden gerealiseerd zonder de welvaart van toekomstige generaties
te hypothekeren. De volgende voorwaarden dienen hiertoe te zijn vervuld.
Ten eerste is het belangrijk dat de creatie van welvaart duurzaam is vanuit milieuoogpunt. Het leefmilieu
heeft immers niet alleen een belangrijke invloed op de welvaart, maar bepaalt ook in belangrijke mate
de mogelijkheden om voor de toekomstige generaties welvaart te creëren. Milieuduurzaamheid bestaat
uit drie dimensies, nl. de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen vermijden en de biodiversiteit
vrijwaren, de (gevolgen van de) klimaatverandering bestrijden 2 en de kwaliteit van het leefmilieu (lucht,
water en bodem) bevorderen.

2

Om de klimaatverandering te bestrijden, hebben de belanghebbende partijen bij de Overeenkomst van Parijs zich ertoe
verbonden de gemiddelde temperatuurstijging van de planeet op minder dan 2°C boven de pre-industriële niveaus te houden
en al het mogelijke te doen om deze stijging te beperken tot 1,5°C ten opzichte van de pre-industriële niveaus. Van hun kant
streven de Europese Unie en België, via zijn "Langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling", ernaar hun emissies van
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Ten tweede is het belangrijk dat de overheidsfinanciën gezond zijn, dat m.a.w. een traject van
toenemende schulden en een te hoge schuldenlast worden vermeden. De overheidsfinanciën bepalen
namelijk de ruimte die beschikbaar is voor publieke investeringen in infrastructuur, onderzoek en
ontwikkeling…, welke bepalend zijn voor de groei van morgen. Daarnaast zijn gezonde
overheidsfinanciën ook belangrijk om ons systeem van sociale bescherming te kunnen blijven
handhaven. In een context van vergrijzende bevolking en medische vooruitgang, is dat een
noodzakelijke voorwaarde opdat de toekomstige generaties vergelijkbare herverdelings- en
verzekeringsmechanismen als de huidige generaties kunnen genieten zonder aan levensstandaard te
moeten inboeten.
Ten derde is het belangrijk een accumulatie van de schuldenlast t.a.v. de rest van de wereld 3 te
vermijden. Deze schuldenlast zou de financiering van de Belgische economie (van de uitgaven van de
gezinnen, de ondernemingen en de overheid) afhankelijk maken van de “goede wil” van de
internationale financiële actoren. Wanneer deze laatsten van oordeel zijn dat het risico dat een land in
gebreke blijft te groot is geworden, zou dit tot een stopzetting van de financieringen en tot potentieel
ingrijpende en pijnlijke aanpassingen leiden, bv. tot een drastische terugdringing van de particuliere en
openbare uitgaven omdat geen financiering wordt gevonden.
Ten slotte is het belangrijk om de financiële stabiliteit op lange termijn te garanderen. Grote financiële
schokken zijn nefast voor zowel de individuen als de economie in haar geheel. In dat geval bestaat het
risico dat de financiële instellingen hun kredietdiensten beperken, alsook de andere diensten die ze de
economie verlenen. In extreme gevallen kan het betalingsmechanisme ineenstorten, de productie
teruglopen, de werkloosheid stijgen en de levensstandaard dalen. Om de stabiliteit van de financiële
sector te verzekeren, is het cruciaal dat destabiliserende financiële ontwikkelingen buiten de financiële
sector en toenemende risico’s in andere sectoren van de economie worden geïdentificeerd om het
gevaar van speculatieve zeepbellen of buitensporige schulden te minimaliseren.
… in een context van grote veranderingen.
Net zoals de rest van de wereld wordt ook de Belgische economie geconfronteerd met een aantal
grote ontwikkelingen, zoals technologische ontwikkelingen (het begin van een nieuwe technologische
cyclus, waar de digitalisering van de economie deel van uitmaakt), de verdere mondialiseringsgolf, de
klimaatverandering en de noodzakelijke verlaging van het koolstofgehalte van de economie, de
demografische ontwikkelingen, waaronder met name de vergrijzing van de bevolking en de migraties.
Deze grote wereldwijde tendensen zullen onvermijdelijk gevolgen hebben voor de verwezenlijking van
de nagestreefde grote doelstellingen en voor de manier waarop ons land deze zal kunnen bereiken.
Ze houden zowel kansen als bedreigingen in voor de doelstellingen die we nastreven. Deze grote
tendensen veranderen ons economisch, sociaal en milieuweefsel op zowel korte als lange termijn en
brengen transformaties mee met gunstige effecten voor sommigen (de “winnaars) en, als niets wordt
ondernomen, met een negatieve impact voor anderen (de “verliezers”). De bekommernis is ervoor te
zorgen dat de doelstellingen in de goede richting evolueren en dat “niemand langs de kant van de weg
wordt achtergelaten”.
In deze context willen de leden van de CRB blijven ijveren voor een welvarende en duurzame
samenleving. Met het oog hierop hebben ze een aantal uitdagingen voor de Belgische economie
geïdentificeerd die worden beschreven in hoofdstuk 2.

broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95% te verminderen in vergelijking met 1990. Binnen dat raam zal België zijn emissies uit
de niet-ETS-sectoren tegenover 2005 moeten verminderen met 15% tegen 2020 en met 35% tegen 2030.
3
De accumulatie van een schuldenlast t.a.v. het buitenland resulteert uit de financiering van herhaalde onevenwichten op de
balans van de lopende verrichtingen, een situatie waarin de uitvoer niet toereikend is om de invoer te financieren en bijgevolg
externe financiering vereist.
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2. Uitdagingen voor de Belgische economie
De door de CRB geïdentificeerde sociaal-economische doelstellingen zijn nog niet bereikt. Sommige
ontwikkelingen gaan immers niet in de gewenste richting. Tal van elementen moeten worden
verbeterd. Welke uitdagingen zouden de (federale en regionale) regeringen dus bij voorrang moeten
aangaan?
Uitgaande van gemeenschappelijke bekommernissen en van een gedeelde diagnostiek over de
sociaal-economische situatie van het land, heeft de aanpak van de CRB het mogelijk gemaakt de
uitdagingen voor de Belgische economie te actualiseren: het gaat om de gemeenschappelijke
prioritaire thema’s die de leden van de CRB op de agenda van de volgende federale regering en van de
regionale regeringen4 zouden willen vinden teneinde de situatie van ons land te verbeteren. Deze
“belangrijkste uitdagingen voor de Belgische economie” zijn de volgende:
-

Naar een meer innoverende economie (zowel inzake processen, producten en zakelijke
modellen) door een betere valorisatie van R&D en een sterkere diffusie van bestaande
technologieën.
In een veranderende sociaal-economische en technologische context en in het licht van de
milieu-uitdagingen is het innovatievermogen van de economie van essentieel belang. Het biedt
haar de instrumenten om zich zo goed mogelijk aan deze veranderingen aan te passen om
waarde te blijven creëren, de sociale cohesie te waarborgen en antwoorden te bieden op de
grote maatschappelijke uitdagingen, waaronder het leefmilieu. Dit omvat zowel innovatie als de
verspreiding van innovatie tussen ondernemingen of sectoren.
Nochtans vertoont de Belgische economie op beide gebieden zwakke punten. Om die te
verhelpen, moet ze zorgen voor de aanwezigheid van meer ondernemingen van voldoende
kritische omvang die nieuwe kennis en innovaties creëren, alsook voor een omgeving waarin
nieuwe technologieën zich goed kunnen verspreiden over de hele economie. Een solide
kennisbasis (inclusief de nodige competenties), voldoende ondernemersdynamiek, toegang tot
buitenlandse markten en internationale openheid zijn hiervoor cruciaal.

4

Voor de meeste uitdagingen hebben de leden besloten om zich te buigen over de factoren die tot de federale bevoegdheden
behoren, maar ze kunnen het ook hebben over de factoren die regionale bevoegdheden zijn wegens de noodzakelijke samenhang
tussen het beleid en de maatregelen van de verschillende regeringen, zoals inzake mobiliteit om de ontwikkeling van de
multimodaliteit te bevorderen.
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-

Naar een circulaire economie
De transitie naar een circulaire economie - waarin de waarde van producten en materialen
maximaal in stand wordt gehouden en de afvalproductie tot een minimum wordt beperkt - zal
noodzakelijk zijn om de economische, milieugerelateerde en sociale uitdagingen aan te gaan.
Op economisch vlak kan de transitie naar een circulaire economie een antwoord bieden op de
sterke stijging van de vraag naar grondstoffen die we de jongste decennia waarnemen en die
gevolgen heeft voor hun bevoorradingszekerheid en hun prijzen. Op milieuvlak moet ze het
mogelijk maken de vernietiging van ecosystemen en de klimaatverandering aan te pakken,
bijvoorbeeld door de winning van grondstoffen en de productie van emissies en afval te
verminderen. Ten slotte kan de transitie nieuwe activiteiten genereren en de bestaande
activiteiten reorganiseren, wat mogelijkheden in het leven roept voor de creatie van waarde en
het scheppen van banen en in fine bijdraagt aan de versterking van de sociale cohesie.

-

Een sociaal en financieel houdbare sociale zekerheid
Een adequate bescherming tegen inkomensverlies en armoede, ruime opportuniteiten voor
elkeen op de arbeidsmarkt en een goed uitgebouwd maar financieel houdbaar stelsel van
sociale zekerheid zijn fundamentele elementen voor de sociale cohesie. Naast het feit dat de
sociale zekerheid een zekere inkomenszekerheid garandeert en een zekere bescherming biedt
tegen armoede, vervult ze ook de functie van automatische stabilisator. Belangrijke tendensen
hebben vandaag een impact op de financiële en sociale duurzaamheid van de sociale
zekerheid. De ontwikkeling van de financieringsbasis en de impact van de vergrijzing van de
bevolking op de uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg behoren tot de belangrijkste.
Technologische ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor het scheppen van werkgelegenheid
en groei, maar veranderen de vereiste vaardigheden en zijn van invloed op de afstemming
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De digitalisering en de deeleconomie zijn bronnen
van nieuwe arbeidsvormen. De ontwikkeling van deze nieuwe arbeidsvormen, migratie,
veranderingen in de gezinsstructuren en milieuveranderingen kunnen ook een impact hebben
op de sociale en financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid.

-

Een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
De Belgische economie kampt met een structureel mismatchprobleem op de arbeidsmarkt.
Enerzijds blijft het moeilijk om tal van arbeidsplaatsen in te vullen. Anderzijds blijven specifieke
groepen van de bevolking van werk uitgesloten worden. Dit verschijnsel blijkt in België een
ernstige rem op de economische activiteit en een bedreiging voor de sociale cohesie te vormen.
Bovendien dreigt het nog te verergeren als gevolg van de technologische en demografische
veranderingen en van de veranderingen die verband houden met de milieutransitie waaraan de
economie het hoofd zal moeten bieden.

-

Een ontwikkeling van de consumptieprijzen en business-to-businessprijzen in lijn met de
belangrijkste drie buurlanden
Consumptieprijzen en business-to-businessprijzen die in de pas lopen met de drie belangrijkste
buurlanden zijn van fundamenteel belang. Een snellere prijsontwikkeling in België dan in de
referentielanden weegt door op de gezinskoopkracht en remt aldus de groei van de vraag en,
bijgevolg, de economische groei af. Het hoge prijsniveau van sommige diensten die worden
verbruikt door de exportbedrijven vormt een handicap voor hun kostencompetitiviteit. Er moet
voor worden gezorgd dat de toekomstige productiviteitswinsten in de dienstensector alle
economische actoren ten goede komen dankzij een betere werking van de markten.
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-

De energietransitie naar een koolstofarme economie, waarbij de bevoorradingszekerheid en
concurrerende prijzen worden gewaarborgd
De energietransitie naar een koolstofarme economie moet het mogelijk maken de
milieulimieten en milieuverbintenissen van België na te leven en tegelijkertijd energieprijzen te
garanderen die competitief zijn voor de bedrijven die gevoelig zijn voor de energieprijzen en die
concurreren met buitenlandse bedrijven en die betaalbaar zijn voor de burgers (en meer bepaald
voor de minst begunstigden). De energietransitie en de keuzes van de regering met betrekking
tot de energiemix moeten ook de bevoorradingszekerheid garanderen. Onder deze
voorwaarden zal de transitie, in het kader van een mondiale economie, kunnen bijdragen tot de
consolidatie van een duurzame samenleving en van economische activiteiten die kwaliteitsvolle
banen en een groei van de toegevoegde waarde in de nationale economie garanderen.

-

Naar een duurzamere en vlottere mobiliteit
België staat voor een grote uitdaging op het gebied van een duurzamere en vlottere mobiliteit.
De (duurzame) bereikbaarheid van economische zones en woongebieden neemt voortdurend
af, grotendeels als gevolg van de toegenomen verkeerscongestie. Files remmen de
economische welvaart af en tasten het welzijn van de bevolking aan. Ze dragen bij tot de
klimaatverandering en hebben een negatief effect op de kwaliteit van het milieu, die belangrijk
is voor de volksgezondheid van de huidige en toekomstige generaties.

3. Werkzaamheden van de CRB om een antwoord op de uitdagingen
te bieden
Welke factoren moeten worden gemobiliseerd om de geïdentificeerde uitdagingen aan te gaan?
In 2018-2019 heeft de CRB zich erop toegelegd om diverse factoren te verdiepen: de resultaten van
die analysen zijn samengebracht in zes thematische focussen die concrete sociaal-economische
beleidsmaatregelen die moeten worden genomen en/of de beginselen voor de tenuitvoerlegging ervan
voorstellen. De bedoeling is wel degelijk maatregelen en/of begeleidende beginselen te identificeren
die de volgende (met name federale) regering in haar regeringsverklaring zou kunnen opnemen. De
analyse die hier van de factoren wordt gemaakt is niet volledig. De komende maanden zal de CRB zijn
onderzoek voortzetten m.b.t. andere factoren, die aan bod zullen komen in de volgende Verslagen
Werkgelegenheid- Concurrentievermogen.
-

Naar regelgeving die beleidsdoelstellingen realiseert tegen minimale kosten

-

Voortgezette opleiding

-

De multimodaliteit verder ontwikkelen

-

Energie-Klimaat

-

Knelpunten voor de ontwikkeling van hogegroeiondernemingen in België

-

Naar efficiënte en inclusieve e-government
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4. VWC - Overleg met de regering
De gevolgde werklijnen en de uitgevoerde analysen door de leden van de CRB in het kader van de
opstelling van het VWC werden opgenomen in het corpus van het Nationaal Hervormingsprogramma
(NHP) van België.
In het kader van het “Europees Semester” (zie het volgende punt) dienen de lidstaten hun NHP elk jaar
in de loop van april in bij de Europese Commissie. Het NHP is de stap die volgt op de Landverslagen
die de Europese Commissie in de loop van februari publiceert en waarover bilaterale uitwisselingen
met de lidstaten en met de sociale gesprekspartners plaatsvinden. Aan het einde van het proces van
het Europees Semester vormen deze analysen de basis voor de landenspecifieke aanbevelingen die in
de maand mei worden gepubliceerd met het oog op de goedkeuring ervan door de Europese Raad in
juni. Het NHP van België bevat de structurele maatregelen die de afgelopen twaalf maanden door de
federale regering en de regeringen van de gewesten en gemeenschappen zijn genomen. Deze
maatregelen hebben een tweeledig doel: inspelen op de landenspecifieke aanbevelingen van de
Europese Raad aan België en de doelstellingen van de Europa 2020-strategie inzake werk, O&O en
innovatie, onderwijs en opleiding, energie en klimaat verwezenlijken en tegelijkertijd sociale insluiting
waarborgen.
Aangezien deze materies hoofdzakelijk sociaal-economisch van aard zijn, is overleg met de sociale
gesprekspartners onontbeerlijk en wordt het zelfs sterk aangemoedigd door de EC, die pleit voor hun
actieve deelneming aan de opstelling van het NHP. Het is in dat kader dat de gemeenschappelijke
bijdrage van de CRB en de NAR wordt gevraagd in de voorbereidende fase van het NHP (advies
2019-0640).
Dit jaar heeft het NHP de bijdrage van de CRB onderstreept door de door de Raad geïdentificeerde
prioriteiten op te nemen evenals de 7 uitdagingen die moeten worden aangegaan om de belangrijkste
economische beleidsdoelstellingen van België op het gebied van sociale cohesie, creatie van rijkdom,
milieuduurzaamheid, houdbaarheid van de overheidsfinanciën en evenwicht op de lopende rekening
te realiseren. Deze uitdagingen beantwoorden gedeeltelijk aan de Europese aanbevelingen. Daarom
vormt deze valorisatie van de werkzaamheden van het VWC in het kader van het NHP zeker een
meerwaarde: de regering kan zich immers op de gemeenschappelijke analyse van de leden van de
CRB m.b.t. de economische beleidsdoelstellingen en de uitdagingen baseren om te antwoorden op
de aanbevelingen van de EC.
Om de bijdrage van de CRB aan het NHP te optimaliseren, pleit de CRB voor een ontmoeting met de
regering ter gelegenheid van de publicatie van het Landverslag van de EC. Deze ontmoeting zal het
de CRB mogelijk maken, enerzijds, de gemeenschappelijke prioriteiten van de sociale
gesprekspartners uit het VWC die volgens hem belangrijk zijn om in het NHP te worden opgenomen
mee te delen aan de regering en, anderzijds, in dialoog te gaan met de regering op basis van een
gedachtewisseling over de belangrijke en/of kritieke punten in het Landverslag waarop het VWC een
bijzonder licht werpt.
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5. VWC - Overleg met de Europese Commissie
Het Europees Semester, dat werd ingevoerd in 2010, maakt het de landen van de Europese Unie (EU)
mogelijk hun economische beleidsmaatregelen het hele jaar door te coördineren en het hoofd te bieden
aan de economische uitdagingen waarvoor de EU staat. Het heeft tot doel gezonde overheidsfinanciën
te garanderen (buitensporige overheidsschulden te vermijden), buitensporige macro-economische
onevenwichten in de EU te voorkomen, de structurele hervormingen voor de creatie van meer jobs en
groei te ondersteunen en de investeringen te stimuleren. Het organiseert, volgens een tijdschema, de
jaarlijkse coördinatiecyclus van het sociaal-economisch en het begrotingsbeleid van de lidstaten.
Enkele jaren geleden werd tussen de CRB en de Europese Commissie een dialoog opgestart over het
Europees Semester. De bedoeling van deze dialoog CRB-EC is de besprekingen met de leden van
de CRB over het Landverslag en over de landenspecifieke aanbevelingen te beklemtonen en aan
te moedigen tijdens de sleutelfasen van het Europees Semester.
Voor de leden van de CRB zijn deze ontmoetingen met de Europese Commissie belangrijk omdat ze
deel uitmaken van een proces van gedachtewisseling over de standpunten die de Commissie
verdedigt in het kader van haar landanalyse en van de aanbevelingsvoorstellen die ze in het voorjaar
formuleert. Deze ontmoetingen bieden de Europese Commissie de gelegenheid om haar analysen te
toetsen aan het standpunt van de sociale gesprekspartners over de verschillende thema’s die in het
Landverslag worden behandeld. De Europese deskundigen kunnen bijgevolg ook kennisnemen van de
resultaten van de sociale dialoog die in ons land wordt gevoerd en van de werkzaamheden voor het
VWC.
Sinds 2016 steunt deze dialoog deels op het VWC. Dit jaar werd het debat gestructureerd rond de 7
uitdagingen die de CRB heeft geïdentificeerd: de Europese Commissie heeft de
analyseovereenkomsten tussen de CRB en de CE onderstreept en haar verslag toegelicht, meer
bepaald m.b.t. de antwoorden erin in het licht van de beschouwingen, voorstellen en bekommernissen
van de leden van de CRB die zijn verwoord in de uitdagingen.

