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organisme
organisation
Agoria

Agoria Tax Consultants
Akkanto

Amnesty International
Belgique
Amnesty International
Vlaanderen
Antwerp World
Diamond Centre
AVBB - VVJ
Assuralia

avocats.be

contactpersoon
personne de contact
Marc Lambotte
Frank Vandermarliere
Tom de Wit
Bartel Van Dyck
Carl Buyck

Stan Brabant
Montserrat Carreras
Philippe Hensmans
Jan Pollet

Karla Basselier
Pol Deltour
Xavier de Beauffort
Philippe Colle
Bruno Didier
Bart Vandermeiren
Laurence Evrard
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behartigt belangen voor
gère des intérêts pour

WEB

lidbedrijven van Agoria (Belgische
bedrijven die technologisch gedreven
activiteiten verrichten of diensten
verlenen).
belastingsconsulent voor de lidbedrijven
van Agoria.
bedrijven, bedrijfsfederaties,
beroepsverenigingen, NGO’s en social
profit organisaties die actief zijn in diverse
economische en maatschappelijke
sectoren.
les droits humains.

www.agoria.be/www.wsc/rep/prg
www.agoria.be

mensen die opkomen voor een wereld
waarin alle mensenrechten worden
nageleefd.
Antwerpse diamantsector.

www.amnesty-international.be

Belgische en Vlaamse journalisten
entreprises d’assurances.

www.journalist.be
www.assuralia.be

représentation et défense des intérêts
d’avocat et des intérêts des justiciables.

www.avocats.be

www.agoria.be
www.akkanto.com

www.amnesty.be

www.awdc.be
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BACHI (Belgian
Association of the
Consumer Healthcare
Industry)
BELFertil

Marc Gryseels

entreprises de l’industrie des
médicaments et des produits de santé
vendus en vente libre en pharmacie.

www.bachi.be

Sigrid Maebe

www.BELFertil.be

Belgian Association of
Gaming Operators
(BAGO)

Emmanuel Mewissen

Belgian Association of
Marketing (BAM)
Belgian Association of
Tax Lawyers

Ivan Vandermeersch

Belgian BioPackaging

Dirk Wens

Belgian Brewers

Lambert De Wijngaert
Nathalie Poissonnier
Jean-Louis Van De Perre
Annemie Vermeylen

Belgische vereniging van de industrie van
minerale meststoffen
secteur privé légal des jeux en faveur de
la canalisation des joueurs, la protection
des consommateurs et une régulation
durable.
Promotion de la bonne pratique du
marketing
verenigen van advocaten
gespecialiseerd in het fiscaal recht met
het oog op het bevorderen van de
kwaliteitsvolle beroepsuitoefening.
Be Natural
ANL Plastics
Alpagro
Cornelis
Belgische brouwers
brasseurs belges
bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling
van windenergie in de Belgische
Noordzee (Aspiravi, C-Power, DEME,
Elicio, Engie, Eneco, Eoly, Green Offshore,
Korys, Zeewind, Nuhma, Parkwind,
Colruyt, PMV, Power at Sea, Elnu, Socofe
en SRIW).

www.belgianoffshoreplatform.be

Belgian Offshore
Platform

Paul Verhaeghe
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www.bago.be

www.marketing.be
www.batl-taxlaw.be

www.belgianbiopackaging.be

www.belgianbrewers.be
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Beltug

Danielle Jacobs

Bepact

Stefaan Fiers

Bioplus - Probois

Sigrid Maebe

BNP Paribas Fortis

Marc Felis
Wilfried Remans
Linde Verheyden
Francois Dorrekens
Walter Van Wolputte
Filip Buntinx

bpost
British American
Tobacco Belgium
BVBO - UPOB
BZB-Fedafin

Eric Dobbelaere
Albert Verlinden

CC Strategies

Nathalie Van Laeken

Comeos
Co-Prev

Jan Delfosse
Dominique Michel
Tom Vanden Borre
Geert De Smet

Deliveroo

Rodolphe Van Nuffel

deMens nu [Unie
Vrijzinnige
Verenigingen]

Yvan Dheur
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beslissingnemers in informatie en
communicatietechnologieën uit
verschillende economische sectoren en
de overheid.
public affairs professionals in België.
professionels public affairs en Belgique.
Belgische vereniging van de industrie van
biociden.
BNP Paribas Fortis

www.beltug.be

l’exploitation de services postaux,
logistiques et financiers.
British American Tobacco Belgium

www.bpost.be

osteopaten
belangen van zelfstandige
tussenpersonen in bank-, krediet-,
verzekerings- en beleggingsdiensten
brasseurs Belges

www.osteopathie.be
www.bzb-fedafin.be

défense des intérêts du commerce et des
services.

www.comeos.be

erkende externe diensten voor preventie
en bescherming op het werk
Deliveroo

www.co-prev.be

deMens nu [Unie Vrijzinnige
Verenigingen]

https://demens.nu

www.bepact.be
www.bioplus-probois.be
www.bnpparisbasfortis.com

www.bat.com

www.ccstrategies.be

www.deliveroo.be

LOBBYREGISTER – REGISTRE DES LOBBIES
Detic asbl

Françoise Van Tiggelen

Diageo
DR2 Consultants

Athanasia Kanli
Cathy Kremer

Engie Electrabel

Christophe Baugnet
Aislinn D’hulster
Aart Geens
Michaël Gillis
Griet Heyvaert
Philippe Van Troeye
Jan Vermeir
Frank Beckx
Els Brouwers
Tine Cattoor
Koen Laenens
Gert Verreth
Yves Verschueren
Christine De Baets
Kevin Vindevogel
Frank Van Vlaenderen

Essenscia

Ets L. Lacroix Fils
Eurimag
Evocaten bvba

Febelfin

Tom Boedts
Dirk De Cort
Rodolphe de Pierpont
Ivo Van Bulck
Karel Van Eetvelt
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secteur belge des cosmétiques,
détergents, colles et mastics, biocides et
technologies aérosol.
drankbedrijf Diageo
consultancy in communicatie en public
affairs in digital/tech, transport en
duurzaamheid.
Engie Electrabel

www.detic.be

Belgische Federatie van de chemische
industrie en life sciences.

www.essenscia.be

Imperial Tobacco Belgium
IT printer- en beeldindustrie in Europa
belangendragers in het opnemen van
zijn/haar verplichtingen of het uitoefenen
van zijn/haar rechten als individu of als
groep.
Belgische federatie van de financiële
sector, met name alle in België actieve
financiële instellingen.
Fédération belge du secteur financier,
notammen toutes les institutions
financières actives en Belgique.

http://www.imperial-tobacco.nl
http://eurimag.eu

www.diageo.com
http://dr2consultants.eu
www.engie.electrabel.be

www.febelfin.be
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Febeliec

Peter Claes

Febetra

Philippe Degraef

Febiac vzw-asbl

Laurent Willaert

Fédération royale du
Notariat belge
Fedustria

Jan Sap

FEGC - FABA

Louis Amory

Flemish Aerospace
Group (FLAG)
FVF

Kris Van der Plas

Hindu Forum

Martin Gurvich

Horeca Vlaanderen
vzw

Matthias De Caluwé
Thierry Lemahieu
Filip Vanheusden
Geert Waelkens

ING Belgium

Filip De Jaeger

Kelly Schamphelaere
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industriële verbruikers van elektriciteit en
aardgas in België
sector van het vervoer over de weg
voorrekening van derden en van de
logistieke dienstverleners.
secteur des transporteurs routiers belges
de marchandises et prestataires de
services logistiques.
auto- en tweewielerindustrie in België en
Luxemburg.
industrie automobile et des deux-roues
en Belgique et au Luxembourg.
notaires belges.

www.febeliec.be
www.febetra.be

www.febiac.be

www.notaire.be

bedrijven uit de textiel-, hout- en
meubelindustrie
organisatie en promotie van het
algemeen aannemersbedrijf,
verdediging van de beroepsbelangen.
organisation et promotion de l’entreprise
générale, défense des intérêts de la
profession.
Vlaamse luchtvaartindustrie (en relevante
technologieën).
Nederlandstalige verzekeringsmakelaars,
krediettussenpersonen en tussenpersonen
in bank- en beleggingsdiensten.
représentation des organisations et
communautées hindoues de Belgique.
horecasector op Vlaams en Federaal
niveau.

www.fedustria.be

ING Belgium.

www.ing.be

www.faba.be
www.fegc.be

www.flag.be
www.fvf.be
www.hinduforum.be
www.horecavlaanderen.be
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Instituut voor
bedrijfsjuristen
Institut des juristes
d’entreprise

Marc Beyens

bedrijfsjuristen (gereglementeerd
beroep).
juristes d’entreprise (profession
réglementée).

www.ibj.be
www.ije.be

Interel

Karel Joos

adviesverlening in publieke
aangelegenheden aan bedrijven,
instellingen, brancheverenigingen en
(koepel)organisaties.

www.interelgroup.com

Juul Labs Belgium

Caroline Vrancken

www.juul.be

KBC
Kindred Group

Luk Van Eylen
Tanguy Laudelout

Ligue bruxelloise
francophone pour la
santé mentale
Lobco2care

Hacem Samii Yahya

ondersteuning van een redelijke
regelgeving van nicotineproducten.
KBC-groep en dochterbedrijven.
het exploiteren van kansspelen door
informatiemaatschappij-instrumenten,
het inrichten, organiseren, aannemen en
aanvaarden van weddenschappen.
services bruxellois de santé mentale et
autres services.

www.lobco2care.com

Rafiek MADANI

Rafiek Madani

bedrijven, bedrijfsfederaties,
beroepsverenigingen, NGO’s en social
profit organisaties die actief zijn in diverse
economische en maatschappelijke
sectoren.
rechten van de mens voor, tijdens en na
een conflict, adviezen m.b.t. het
radicalisme, het promoten van vrede en
veiligheid.
zelfstandig raadgever in
handelsbemiddeling, projectrealisatie
binnen- en buitenland, bouwsector e.a.

Jan Pszeniczko
Michaël Pszeniczko
Dirk Van Ham

(zelfstandig raadgever)

Marconsult

Marino Marysse
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www.kbc.com
www.kindredgroup.com

www.lbfsm.be

rafiek.madani@gmail.com

www.marconsult.be

LOBBYREGISTER – REGISTRE DES LOBBIES
Matexi

Didier Delplanque
Kristoff De Winne
Gaëtan Hannecart
Ivan Van de Maele
Pieter Boudrez
Antoon Daneels
Anthony Groetaers
Joris Van Assche
Wim Vervaet

buurt- en vastgoedontwikkelingssector.

www.matexi.be

farmaceutische bedrijven die generische,
biosimilar en zelfzorggeneesmiddelen en
andere geneesmiddelen alsook
zelfzorgproducten aanbieden aan zoveel
mogelijk mensen.

www.medaxes.be

Nationale Kamer van
Gerechtsdeurwaarders
Neutraal Syndicaat
voor Zelfstandigen
Syndicat Neutre pour
indépendants
Nucleair Forum

Geert De Poortere

Belgische gerechtsdeurwaarders

www.gerechtsdeurwaarders.be

Christine Mattheeuws

www.nsz.be
www.sninet.be

Panache Productions

André Logie

zelfstandigen, ondernemers, vrije
beroepen en KMO’s.
indépendants, entrepreneurs, professions
libérales et PME.
federatie van de Belgische nucleaire
industrie, R&D en wetenschap.
fédération de l’industrie nucléaire belge,
R&D et scientifique.
Panache Productions.

Pensioplus

Ann Verlinden

www.pensioplus.be

Perstablo vzw

Yannick Gyssens
Thierry Van Hecke
Charlie Van Roelen

instellingen voor
bedrijfpensioenvoorziening, inrichters van
een sectoraal pensioenplan en bedrijven
die activiteiten organiseren of diensten
verlenen in het kader van de 2de
pensioenpijler.
zelfstandige dagbladhandelaars

Medaxes

Serge Dauby
Matthias Meerschaert
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www.nucleairforum.be

www.panacheproductions.be

www.perstablo.be
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pharma.be

Stefaan Fiers
Catherine Rutten
Herman Van Eeckhout

Philip Morris Benelux

Pierre Deraedt

Phytofar

Sigrid Maebe

Political Intelligence

Isabelle De Vinck

Proximus

Stijn Baert
Mark De Zutter
Nicolas Doumont
Lieve Elias
Antonio Galvanin
Frank Van Gool

Renta

StRaten-Generaal
Test Aankoop
Test Achats
Tiberghien
Advocatenkantoor

Anne Baudouin
Thomas Goorden
Jean-Philippe Ducart
Koen Morbée
Koen Van Duyse
Alain Van Geel
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farmaceutische bedrijven die onderzoek
voeren naar nieuwe geneesmiddelen en
actief zijn in België.
entreprises pharmaceutiques actives en
Belgique qui se concentrent sur la
recherche et le développement de
nouveaux médicaments.
verkopers van tabaksproducten en
aanverwante producten.
Belgische vereniging van de industrie van
gewasbeschermingsmiddelen
agence de conseils en affaires publiques
pour diverses sociétés, associations,
institutions et ONG.
consultancybedrijf in publieke
aangelegenheden voor diverse
bedrijven, verenigingen, instellingen en
NGO’s.
Proximus Group

www.pharma.be

verhuurders van voertuigen (leasing en
korte termijn verhuur).
loueurs de véhicules (leasing et location
de courte durée).
burgers

www.renta.be

leden en Belgische consumenten.
membres et consommateurs belges.
advocatenkantoor met doorgedreven
expertise in alle gebieden van fiscaliteit.

www.test-aankoop.be/actie
www.test-achats.be/action
www.tiberghien.com

www.pmi.com
www.phytofar.be
www.political-intelligence.com

www.proximus.be
www.proximus.com

www.stratengeneraal.be
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Transport en logistiek
Vlaanderen (TLV)
Traxio

Freija Fonteyn
Frederic Keymeulen
Evy Van Der Paelt
Lode Verkinderen
Pieter Van Bastelaere

UBA Belgium

Chris Van Roey

UCM

Arnaud Deplae

Unicef
Unie Sociale
Secretariaten
Unie van Zelfstandige
Ondernemers (Unizo)
UPSI - BVS

Nele Van den Cruyce
Jos Gijbels

UPTR

Michael Reul
Ronald Tiebout

VeGHO

Stefan Derluyn

Danny Van Assche
Olivier Carrette
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ondernemingen in transport en logistiek.

www.tlv.be

werkgevers actief in verkoop en reparatie
van wagens, verkoop en productie van
fietsen, carrosserie-, banden en
takelbedrijven e.a. activiteiten in het
kader van mobiliteit.
Belgische organisatie van en voor
merken.
organisation interprofessionnelle ayant
pour objet la défense, la représentation
et la promotion des intérêts des
indépendants, PME, des professions
libérales, de l’artisanat, des services, du
commerce et de l’industrie.
kinderrechtenorganisatie.
gemeenschappelijke belangen van de
erkende sociale secretariaten.
zelfstandige ondernemers en KMO’s in
Vlaanderen en Brussel.
beroepsvereniging van de
vastgoedsector.
union professionnelle du secteur
immobilier.
bedrijven die actief zijn in de
transportsector, Belgische sector
goederentransport en logistiek.
Gentse havengebonden ondernemingen

www.traxio.be

www.ubabelgium.be
www.ucm.be

www.unicef.be
www.uss.be
www.unizo.be
www.upsi-bvs.be

www.uptr.be
https://www/voka.be/communitie
s/havenvereniging/haven-gentvoka-vegho
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Via Don Bosco

Filip Lammens

Vinum Et Spiritus

Geert Van Lerberghe

Voka

Hans Maertens

Vrouwenraad

Whyte Corporate
Affairs

Katrien Bruggeman
Magda de Meyer
Herlindis Moestermans
Maggi Poppe
Leen Scheerlinck
Sandrine Agie
Joris Bulteel

Kristof WILLEKENS

Kristof Willekens

personen die nood hebben aan
onderwijs en opleiding.
bedrijven actief in de productie,
distributie, botteling, import en export van
wijn en gedistilleerde dranken.
interprofessionele werkgevers uit
ondernemingen in Vlaanderen en Brussel.
bevordering van gelijke kansen tussen
mannen en vrouwen.

www.viadonbosco.org

onafhankelijke adviesverlening en
ondersteuning aan bedrijven en
organisaties uit diverse sectoren.
fiscale belangenbehartiging.

www.whyte.be

wereldwijde bescherming en herstelling
van de natuur.

https://www.wwf.be

www.vinumetspiritus.be
www.voka.be
www.vrouwenraad.be

www.kristofwillekens.com

(zelfstandig raadgever)

WWF

Sofie Luyten
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