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De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 14.37 uur. De vergadering wordt voorgezeten 
door mevrouw Liesbeth Van der Auwera.
Le développement des questions et interpellations commence à 14.37 heures. La réunion est présidée par 
Mme Liesbeth Van der Auwera.

01 Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en 
Landbouw over "een enquête van UNIZO over de kmo's" (nr. 9769)
01 Question de M. Peter Logghe à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de 
l'Agriculture sur "une enquête de l'UNIZO sur les PME" (n° 9769)

01.01  Peter Logghe (VB): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, de enquête van UNIZO wees uit 
dat een op vier Vlaamse kmo’s, 28 % om precies te zijn, uit onvrede met het belastingklimaat uit België zou 
willen vertrekken. In 2011 was dat nog maar 14 %. Bij ondernemingen met 6 tot 20 werknemers zou dat 
zelfs 35 % zijn.

Ik ben van die cijfers geschrokken, mevrouw de minister, en ik hoop u ook.

Tezelfdertijd blijkt uit een onderzoek van professor Schneider van de Oostenrijkse Kepler Universität dat de 
zwarte economie in België goed is voor bijna 18 % van het bbp. Dat cijfer wordt weliswaar door andere 
studies tegengesproken, maar het is duidelijk dat de zwarte economie een belangrijk aandeel in België heeft. 
Volgens professor Schneider zouden wij alleen Griekenland, Italië, Spanje en Portugal moeten laten 
voorgaan

Ik wil het vooral hebben over die cijfers van UNIZO. U hebt ongetwijfeld van die cijfers kennisgenomen, 
mevrouw de minister. Wat is uw reactie daarop?

Deelt u de conclusie van UNIZO dat de mate waarin het ondernemingsklimaat in een bepaald land afneemt, 
met administratie en belastingen als oorzaak, in onmiddellijke relatie staat met het aandeel van de zwarte 
economie in dat land? Het is bij wijze van spreken het principe van de communicerende vaten.

Het huidige Belgisch beleid wil de globale fiscale tarieven zeker niet laten zakken, dat is duidelijk, maar 
tegelijk zet deze regering in op de strijd tegen allerlei fiscale constructies.

In een aantal kmo’s bestaat onvrede over de logica van dit alles. Ik ben er zeker van dat heel wat bedrijven 
de gewaagde fiscale constructies zullen laten voor wat ze zijn als daar dalingen van de fiscale tarieven 
tegenover zouden staan en het fiscaal systeem drastisch zou worden vereenvoudigd. Waarom een actie in 
de ene richting als men niet tegelijk een actie in de andere richting onderneemt?



Gelet op het precaire fiscale en financiële kader, had ik graag vernomen wat deze regering op korte termijn 
zal doen om dit ronduit pessimistisch investerings- en ondernemingsklimaat bij onze kmo’s, die de 
ruggengraat zijn van de economie, aan te pakken en bij te sturen?

01.02 Minister Sabine Laruelle: Mevrouw de voorzitter, mijnheer Logghe, volgens de studie van UNIZO zou 
28 % van de Vlaamse kmo’s van plan zijn om ons land te verlaten wegens het fiscaal klimaat. Dat is 
alarmerend. Bovendien is het aantal Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen die overwegen om naar 
het buitenland te vertrekken, verdubbeld in slechts een jaar.

Ik ben van mening dat de administratieve, fiscale en sociale omgeving waarin de onderneming moet werken 
een directe invloed heeft op de ondernemingsgeest. Deze omgeving moet gunstiger zijn voor de oprichting 
of ontwikkeling van kmo’s.

Onze economische omgeving mag de toevlucht tot zwartwerk, fiscale of sociale fraude echter niet 
rechtvaardigen. Dergelijke praktijken niet sanctioneren zou een bestraffing zijn van de economische actoren 
die in een concurrentiële omgeving de wettelijke verplichtingen wel naleven.

De fiscale en sociale druk op de ondernemingen is problematisch. België bekleedt de 153e plaats in de 
rangschikking wat de vlakmaking van de belastingen betreft, met een percentage van 57,3 %, met inbegrip 
van de belastingen op arbeid, de belastingen op de ondernemingen en diverse belastingen, in vergelijking 
met gemiddeld 44,8 % in de wereld en gemiddeld 43,4 % in de Europese Unie.

De kmo’s moeten niet worden gerustgesteld, maar worden aangemoedigd. Een recente studie van de 
Europese Commissie heeft aangetoond dat, wanneer een grote onderneming één arbeidsplaats creëert, vier 
kmo’s een betrekking creëerden.

België heeft zich ertoe verbonden in 2020 een tewerkstellingsgraad van 73,2 % te bereiken, zijnde een 
verhoging met 5 % van de tewerkstellingsgraad in 2011.

De Europese studie toont aan dat de kmo’s de beste hefboom zijn.

Ondanks de besparingscontext voorziet het regeerakkoord in een reeks maatregelen. Naast de 
begrotingsinspanningen zal de regering in 2013 ruimte creëren voor nieuwe initiatieven en uitgaven. Ik geef 
twee voorbeelden: een verhoging van de belastingvrije som met 200 euro voor de lage en middeninkomens 
en bijkomende verminderingen van de sociale bijdragen voor de eerste drie aanwervingen in de kmo’s. 
Bovendien genieten de kmo’s voor de notionele intrest altijd van een verhoging van het tarief ter zake.

Tot slot zal tijdens de huidige legislatuur een tiental maatregelen worden ingevoerd om ons land 
aantrekkelijker te maken voor de kmo’s. Zonder in detail te treden, kan ik de studie aanhalen van 
verschillende instrumenten om de toegang tot krediet voor kmo’s te garanderen, de evaluatie en de 
aanpassing van het kmo-plan, gelet op de recente economische en institutionele ontwikkelingen en nieuwe 
Europese oriëntaties, de omzetting van de richtlijn betreffende de betalingstermijnen en, bijvoorbeeld, de 
vermindering met 30 % van de administratieve lasten.

01.03  Peter Logghe (VB): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

U merkt op dat België zich ertoe heeft verbonden de tewerkstellingsgraad in de kmo’s met 5 % te verhogen. 
U wijst ook op de vermindering van de sociale bijdragen voor de eerste drie tewerkstellingen. U zal ook 
bekijken op welke manier de toegang tot de kmo-markt kan worden verbeterd. Dat zijn allemaal maatregelen 
die kunnen helpen en een en ander in de goede richting kunnen helpen duwen.

Nochtans ben ik ervan overtuigd, mevrouw de minister – ik weet zeker dat u dezelfde mening bent 
toegedaan – dat de zwarte economie het best kan worden teruggedrongen door de globale fiscale druk te 
verlagen. U merkt zelf op dat wij op de 153e plaats staan, wat voor mij alarmerend is.

01.04 Minister Sabine Laruelle: Het gaat niet enkel over de fiscale druk. Kijk, bijvoorbeeld, naar de 
horecasector. Ik ga helemaal akkoord met het voorstel in dat verband van minister Vande Lanotte. Het gaat 
niet enkel om de fiscale druk; het betreft de fiscale en de sociale druk.



01.05  Peter Logghe (VB): U weet net zo goed als ik dat de fiscale druk heel zwaar weegt en dat daaraan 
dringend iets moet worden gedaan.

Ik ben er mij echter van bewust dat zulks in een regering, in een coalitie zoals de huidige, moeilijk blijft. Wij 
zullen niettemin op de bewuste nagel blijven kloppen.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De voorzitter: De heer De Clercq laat zich verontschuldigen voor zijn vragen nrs 10474, 10485, 10842, 
10843 en 10844. Wij zullen hem namens onze commissie feliciteren. Matthias De Clercq is immers vader 
geworden van een zoontje Cesar.

02 Question de Mme Colette Burgeon au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des 
Consommateurs et de la Mer du Nord sur "les risques potentiels induits par des produits alimentaires 
contenant des nanomatériaux" (n° 10580)
02 Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de vice-eersteminister en minister van Economie,
Consumenten en Noordzee over "de potentiële risico's van voedingsproducten die nanomaterialen 
bevatten" (nr. 10580)

02.01  Colette Burgeon (PS): Madame la ministre, l'Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) 
s'inquiète des risques potentiels induits par des produits alimentaires contenant des nanomatériaux. Elle 
relève un décalage de plusieurs années entre le moment de leur mise sur le marché et les résultats d'études 
toxicologiques. L'AFOC pointe aussi un règlement européen qui n'entrera en application qu'en décembre 
2014 prévoyant le signalement des nanomatériaux dans la liste des ingrédients alimentaires. Entre-temps, 
les professionnels auront mis sur le marché de nouveaux nanomatériaux dont les risques ne seront étudiés 
que beaucoup plus tard, ce qui est contraire au principe de précaution. Or les effets sur la santé et 
l'environnement de structures ou particules dont la dimension est comprise entre 1 et 100 nanomètres 
(milliardièmes de mètre) restent mal connus. En effet, à cette taille, la matière acquiert des propriétés 
nouvelles, qui peuvent varier en fonction de la forme ou de la surface de contact des particules concernées. 
Ainsi, la revue Nature Nanotechnology, dans une étude publiée mi-février, relève que les nanoparticules de 
polystyrène encapsulant les médicaments ou absorbées via l'alimentation peuvent modifier l'absorption du 
fer par l'intestin voire peut-être affecter aussi celle de certaines vitamines.

La question des nanoparticules soulève bien des incertitudes qui ne peuvent être prises à la légère tant par 
l'industrie agroalimentaire que par l'industrie pharmaceutique. La Commission européenne demande ainsi à 
chaque État membre d'élaborer des procédures d'évaluation des risques afin de tenir compte des problèmes 
particuliers posés par l'application des nanomatériaux ainsi qu'une réglementation adaptée dans le domaine 
de la santé publique, de la protection des consommateurs et de l'environnement.

En France, un décret gouvernemental du 17 février 2012 rend obligatoire la déclaration au ministère de 
l'Environnement des substances à l'état nanoparticulaire par les fabricants, les importateurs et les 
distributeurs, dès lors qu'ils produisent, importent ou distribuent au moins 100 grammes par an de cette 
substance.

Madame la ministre, qu'en est-il de la législation belge dans ce domaine? Contraint-elle suffisamment les 
fabricants, les importateurs et les distributeurs à faire preuve de transparence vis-à-vis des autorités de 
contrôle et des consommateurs?

Le risque est réel que la législation soit toujours en retard sur les avancées technologiques dans le domaine. 
Comment faire face à ce problème? 

Avez-vous connaissance d'études en cours portant sur l'évaluation de la toxicité et de l'impact sur 
l'environnement et la santé de l'usage des nanomatériaux? À défaut, de telles recherches ne devraient-elles 
pas être encouragées?

02.02  Sabine Laruelle, ministre: Madame Burgeon, vous avez posé la question à mon collègue, le ministre 
Vande Lanotte. J'y répondrai en ce qui concerne la sécurité alimentaire.

Dans le domaine alimentaire, la législation applicable aux nanomatériaux est une législation exclusivement 



européenne et harmonisée, qui s'applique dans les vingt-sept États membres de l'Union. Elle suit l'approche 
des listes positives, c'est-à-dire que toute denrée alimentaire contenant des nanomatériaux 
intentionnellement ajoutés doit être autorisée après une évaluation des risques et ce, avant de pouvoir être 
commercialisée. Cette évaluation est réalisée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). 
Aucune autorisation n'a été donnée à ce jour.

La réglementation européenne appliquée dépend de l'usage qui sera fait de ces nanomatériaux. Il existe des 
règlements spécifiques pour leur usage tant dans les denrées alimentaires – c'est le Novel Food – que 
comme additifs alimentaires, comme arômes ou encore comme enzymes.

En ce qui concerne l'information aux consommateurs, le règlement européen 1169/2011 concernant 
l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires sera d'application en Belgique comme dans 
les autres États membres, à partir du 13 décembre 2014.

Tous les ingrédients qui se présentent sous forme de nanomatériaux manufacturés devront être indiqués 
clairement dans la liste des ingrédients. Le nom des ingrédients sera suivi par le mot "nano" entre crochets.

Les experts de la DG Animaux, Végétaux, Alimentation du SPF Santé publique participent activement à 
l'élaboration et à l'implémentation de ces législations européennes.

Une initiative visant à établir une banque de données de tous les nanomatériaux, grâce à un système de 
déclaration analogue à celui mis en place en France, est en cours en Belgique au sein de ce SPF et ce, en 
synergie avec d'autres États membres. Cela relève des compétences de mon collègue en charge de 
l'Environnement.

Au niveau européen, des projets de recherche visant l'évaluation des risques des nanotechnologies sont 
financés ou cofinancés par la Commission. Citons par exemple le projet Nanogenotox qui vise à fournir une 
méthode alternative, robuste et fiable de détection du potentiel génotoxique des nanomatériaux susceptible 
d'engendrer un risque de cancer ou de toxicité sur la reproduction pour l'homme. Les deux institutions 
scientifiques, le Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) et l'Institut 
scientifique de la Santé publique (ISP), qui dépendent du SPF, participent à ce projet européen.

En mai 2011, l'EFSA a publié un document d'orientation consacré à l'évaluation des risques liés à l'utilisation 
de ces nanomatériaux manufacturés dans l'alimentation humaine et animale. Ce document est disponible 
sur le site internet de l'EFSA. Elle a également mis en place un réseau d'experts nationaux et internationaux 
visant à mettre en commun toutes les connaissances et données utiles pour l'évaluation des risques liés à 
l'utilisation de ces nanotechnologies dans l'alimentation humaine et animale. Deux experts belges participent 
à ce réseau international, ce qui signifie que la Belgique bénéficie d'une expertise.

La Belgique a également reconnu l'importance des recherches dans ce domaine. Ainsi, deux projets de 
recherche sont pilotés par le CERVA et ont été financés par le budget du SPF Santé publique.

Ces recherches et le partage en réseau des résultats tant au niveau belge qu'européen et international 
devraient permettre de rendre opérationnels les outils nécessaires pour évaluer les risques potentiels des 
nanomatériaux dans les aliments, dans le cadre de la demande d'autorisation. 

Je rejoins donc ici vos propos. Il faut non pas proscrire, mais évaluer et soumettre à autorisation; c'est 
d'ailleurs ce que nous faisons. 

02.03  Colette Burgeon (PS): Madame la ministre, je vous remercie pour vos réponses complètes. 

Cela dit, on ne sait pas de quoi demain sera fait et, encore moins, de quoi sera fait le 13 décembre 2014.

02.04  Sabine Laruelle, ministre: C'est la date limite. 

02.05  Colette Burgeon (PS): Selon moi, une information devrait être donnée à la population. En effet, sur 
les étiquettes figurent déjà pas mal d'informations et je ne suis pas certaine que, même si cela semble 
simple, la mention "nano" entre crochets sera comprise de tous. Il serait donc peut-être utile d'expliquer aux 
gens les changements qui vont intervenir en la matière.



L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

03 Question de Mme Kattrin Jadin à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et 
de l'Agriculture sur "la composition du Conseil national de l'IPI" (n° 10626)
03 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en 
Landbouw over "de samenstelling van de Nationale Raad van het BIV" (nr. 10626)

03.01  Kattrin Jadin (MR): Madame la présidente, madame la ministre, comme vous le savez, le Conseil 
national de l'Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) est composé de 18 agents immobiliers 
(9 néerlandophones et 9 francophones), élus par leurs pairs tous les 4 ans, comme c'est le cas pour toutes 
les associations professionnelles.

L'IPI régit la profession d'agent immobilier; son objectif est de s'assurer que la profession d'agent immobilier 
est exercée conformément à la loi. Elle dépiste la pratique illégale de la profession, effectue des contrôles 
disciplinaires et met en place des services pour seconder les membres de la profession. Son Conseil 
national prend toutes les décisions qui émanent de l'IPI. Il a donc une grande importance pour le secteur.

Cependant, force est de constater qu'il n'existe pas de représentation garantie pour les germanophones au 
sein de l'IPI, ni d'ailleurs au sein d'aucune association professionnelle. Leur représentation n'est assurée 
qu'au sein des chambres exécutives. Ils ont dès lors le choix entre s'inscrire au tableau de la chambre 
exécutive d'expression française ou à celui d'expression néerlandaise.

À ce sujet, j'ai déjà déposé, en novembre 2010, une proposition de résolution, toujours pendante, 
demandant au gouvernement de garantir une représentation des personnes exerçant une profession 
intellectuelle prestataire de services issus de la région de langue allemande au sein des conseils nationaux 
des instituts professionnels.

Madame la ministre, avez-vous pris connaissance de ma proposition de résolution? Quel est votre avis sur la 
problématique? Serait-il possible d'envisager d'intégrer un représentant germanophone au sein de l'IPI et, 
plus largement, au sein des différentes associations professionnelles? 

03.02  Sabine Laruelle, ministre: Madame la présidente, madame Jadin, j'ai évidemment pris connaissance 
de votre proposition de résolution du 13 janvier 2011 en vue d'instaurer une représentation germanophone 
garantie au sein des instituts professionnels. Vous demandez de modifier en ce sens l'arrêté royal du 
27 novembre 1985 qui détermine les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels 
créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.

L'arrêté de 1985 prévoit actuellement que le Conseil national est composé de 9 membres effectifs et de 9 
membres suppléants d'expression française ainsi que de 9 membres effectifs et de 9 membres suppléants 
d'expression néerlandaise.

Mes services sont en train de travailler à une refonte en profondeur de la structure de l'IPI. Cette réforme 
engendrera une refonte complète de l'arrêté de 1985 mais également de la loi-cadre de 1976 relative aux 
professions intellectuelles. Il est en effet important que l'IPI puisse avoir une loi spécifique. On se rend 
compte aujourd'hui de la difficulté quand cela en concerne plusieurs.

Dans ce cadre, je reste, comme toujours, attentive aux demandes des secteurs et notamment de l'IPI. Je 
vous invite dès lors à conseiller aux représentants et aux acteurs germanophones de faire entendre leur voix 
auprès de leurs organismes. Je suis évidemment à l'écoute d'une demande formelle des professionnels en 
ce sens.

03.03  Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, vous pouvez compter sur moi pour relayer cette 
information.

03.04  Sabine Laruelle, ministre: Via leur institut.

03.05  Kattrin Jadin (MR): Je vais transmettre cela très rapidement. Je vous remercie. 

Het incident is gesloten.



L'incident est clos.

04 Samengevoegde vragen van
- de heer Peter Logghe aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de 
daling van het aantal startende bedrijven" (nr. 10764)
- de heer Mathias De Clercq aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over 
"het dalende aantal startende ondernemers" (nr. 10845)
04 Questions jointes de
- M. Peter Logghe à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture 
sur "la diminution du nombre d'entreprises débutantes" (n° 10764)
- M. Mathias De Clercq à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de 
l'Agriculture sur "le nombre décroissant d'entrepreneurs débutants" (n° 10845)

De voorzitter: Vraag nr. 10845 van de heer De Clercq vervalt.

04.01  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, uit cijfers die het handelsinformatiebureau Coface heeft 
bekendgemaakt, blijkt een sterke daling van het aantal startende ondernemingen, met name 14 % minder 
dan vorig jaar.

De eerste drie maanden van dit jaar waren er 18 750 startende ondernemingen. Vorig jaar waren dat er nog 
21 788. We kunnen dus niet spreken van een echte remonte van het aantal startende ondernemingen. 
Verschillende zelfstandigenorganisaties hebben zich al uitgesproken over die nieuwe informatie en dringen 
aan op maatregelen. Als het slecht gaat, komt men bij u aankloppen, mevrouw de minister.

Hebt u kennisgenomen van de weinig geruststellende cijfers van Coface? Bevestigt u de dalende trend van 
het aantal nieuwe ondernemingen?

Blijkbaar heeft ook de starters-bvba niet voor een omslag kunnen zorgen. Moeten er bijkomende voordelen 
voor starters in die nieuwe vennootschapsvorm worden opgenomen?

Een van de redenen is de onzekerheid, die door het beleid wordt gecreëerd, aldus een 
zelfstandigenorganisatie, zoals de belasting op bedrijfswagens, de aanpak van 
managementvennootschappen, de onzekerheid over de hypothecaire aftrek enzovoort. Dergelijke zaken 
zorgen voor onzekerheid.

Is het beleid voldoende bedrijfsvriendelijk? Komen er maatregelen om het imago te versterken?

Wordt er een overleg met de zelfstandigenorganisaties georganiseerd om te bekijken hoe men de cijfers kan 
omkeren?

Ook op de terughoudendheid van de banken op het vlak van kredieten kom ik geregeld terug. Moet de 
regering sterker op kredietbemiddeling inzetten?

04.02 Minister Sabine Laruelle: Mijnheer Logghe, ik kan geen commentaar geven op de cijfers 
gepubliceerd door Coface, omdat ik niet op de hoogte ben van de gebruikte methodologie.

Naar gelang van de methodologie kan men heel verschillende resultaten verkrijgen. Zo schuift Graydon voor 
dezelfde periode een totaal ander cijfer, namelijk 10 %, naar voren dan Coface.

Volgens de officiële cijfergegevens die mij door de Kruispuntbank van Ondernemingen werden verstrekt, 
daalde het aantal nieuwe ondernemingen in het eerste kwartaal van 2012 met 4,2 % tegenover dezelfde 
periode in 2011. In 2011 werden de kmo's, net zoals de grote ondernemingen, sterk getroffen door 
faillissementen. Dat kan ertoe hebben geleid dat sommige ervan afzagen zich te vestigen, in het bijzonder in 
een economische context die moeilijk blijft.

Ik vestig echter de aandacht op het feit dat het aantal zelfstandigen op zich blijft stijgen. Het door het RSVZ
opgetelde totaal aantal zelfstandigen blijft de jongste tien jaar toenemen, 877 864 in 2010 tegen 748 899 in 
2000. Dat is een stijging van meer dan 17 %, helpers niet inbegrepen.

Sinds 1 juli 2010 heeft de KBO bijna 1 700 starters-bvba’s geregistreerd. Over het algemeen ben ik tevreden 



met die cijfers, vooral omdat de starters-bvba van start is gegaan in een heel moeilijke economische context.

Bovendien konden daardoor 1 700 ondernemers een onderneming oprichten, die ongetwijfeld het licht niet 
zou hebben gezien als er geen alternatief voor de klassieke bvba was geweest.

Na twee jaar heb ik mijn administratie gevraagd om het stelsel tegen 30 juni 2012 te evalueren en om te 
kijken in welke mate vereenvoudigingen mogelijk zijn van onder andere de vereisten met betrekking tot de 
wettelijke reserve of de validatie van het financieel plan. Op basis daarvan zal ik concrete voorstellen 
formuleren.

Door de huidige budgettaire context moesten wij moeilijke maatregelen nemen. Toch voorziet het 
regeerakkoord in maatregelen met het oog op de aanmoediging van de oprichting en de ontwikkeling van 
kmo’s. Ik denk daarbij aan de vermindering van de administratieve lasten met 30 %, de invoering van een 
kmo-test op alle nieuwe wetgeving, de effectieve invoering van het principe Only Once, alsook aan de 
verhoogde vermindering van de bijdragen voor de eerste aanwervingen of de hervorming van de berekening 
van de sociale bijdragen, zodat zij betere overeenkomen met de realiteit van hun activiteit.

De toegang tot financiering zal ook een van mijn prioriteiten zijn, met name om de relatie tussen banken en 
ondernemers opnieuw in evenwicht te brengen. Al die maatregelen zullen worden voorgesteld in de 
komende weken in het kader van het nieuwe kmo-plan.

Zoals ik altijd al te werk ben gegaan, zal ik ook nu overleg plegen met de zelfstandigen en de 
middenstandsorganisaties over al die projecten, of het nu bilateraal is of via de adviesorganen waarin zij 
allemaal vertegenwoordigd zijn, dus de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO en het 
Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen. We hebben dus steeds contact met de 
middenstandsorganisaties.

04.03  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, ik dank u voor het volledig antwoord.

Ik blijf geregeld terugkomen op kmo’s en starters, omdat kmo’s de ruggengraat vormen van onze economie.

Ik kijk in elk geval met veel belangstelling uit naar uw kmo-plan. Ik hoop dat we dat heel binnenkort kunnen 
bespreken.

Als ik het goed heb begrepen, zult u voor het einde van de maand juni een soort evaluatie uitvoeren van de 
starters-bvba. Rond die periode zullen we dus nog eens terugkomen bij u met een aantal pijnpunten van die 
starters-bvba. Dan zien we wel wat daar eventueel uit de bus komt.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

05 Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en 
Landbouw over "het promoten of juist ontmoedigen van zelfstandigen in bijberoep" (nr. 10826)
05 Question de M. Peter Logghe à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de 
l'Agriculture sur "la promotion ou la dissuasion du statut de travailleur indépendant à titre 
complémentaire" (n° 10826)

05.01  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, er zijn al veel cijfers aan bod gekomen, maar ik ga er u 
nog enkele geven. Er zijn 219 285 zelfstandigen in bijberoep; dat is 3 % meer dan in 2010 en ruim 15 % 
meer dan in 2007. Het aantal mensen dat een bijberoep uitoefent, neemt met andere woorden sneller toe 
dan de groep die voltijds voor het statuut van zelfstandige kiest, althans volgens mijn cijfers. Het aantal 
zelfstandigen nam tussen 2010 en 2011 namelijk slechts toe met ongeveer 0,8 %.

Er bestaat onzekerheid over de vraag of zelfstandigheid in bijberoep gepromoot moet worden. Volgens 
bepaalde organisaties gaat het in veel gevallen om verdoken zwartwerk, om schijnzelfstandigheid, terwijl ook 
de versterking van de internetverkoop zou leiden tot meer zelfstandigen in bijberoep. Het beeld dat we 
krijgen, is diffuus. Andere zelfstandigenorganisaties vragen daarentegen immers ondersteuning omdat zij op 
die manier veel meer mensen die nu zelfstandig zijn in bijberoep, voor een zelfstandigheid in hoofdberoep 
zouden kunnen laten kiezen. Op die manier zouden zij voor bijkomende tewerkstelling moeten kunnen 
zorgen.



Mevrouw de minister, is er al onderzoek verricht naar de stijging van het zwartwerk ten gevolge van de 
stijging van het aantal zelfstandigen in bijberoep, naar het verband tussen beide?

Klopt het, als het aantal zelfstandigen in bijberoep stijgt, dat men de indruk heeft dat ook het zwartwerk in dit 
land stijgt? Heeft men er zicht op of het al dan niet gaat om verdoken zelfstandigheid? Welke controles en 
resultaten hebt u al uit eventueel bestaand onderzoek?

Wat denkt u van de veralgemening van een soort van ‘airbagplan’? Dat is een plan waarbij gedurende twee 
jaar een soort van financiële zekerheid wordt geboden, een soort van matras, aan zelfstandigen in bijberoep 
die naar zelfstandigheid in hoofdberoep zouden overstappen.

05.02 Minister Sabine Laruelle: De zelfstandigen in bijberoep waarvan u melding maakt, zijn zelfstandigen 
die zich voor hun zelfstandige activiteit bij een socialeverzekeringsfonds hebben aangesloten.

Ik vind het een goede zaak dat er een stijging is van het aantal zelfstandigen in bijberoep, maar ook van het 
aantal zelfstandigen in het algemeen.

Via een gegevensstroom van de FOD Financiën wordt het RSVZ in kennis gesteld van alle inkomsten die 
voortvloeien uit een zelfstandige activiteit.

Indien het RSVZ vaststelt dat deze zelfstandigen, zowel in bijberoep als in hoofdberoep, niet bij een 
socialeverzekeringsfonds zijn aangesloten, worden zij aangemaand en eventueel in gebreke gesteld 
teneinde hun verplichtingen na te komen.

In 2010 werden 519 zelfstandigen in gebreke gesteld om zich in bijberoep aan te sluiten, waarvan 127 zich 
vrijwillig hebben aangesloten en 392 ambtshalve bij de Nationale Hulpkas werden aangesloten. In 2011 
werden er 920 in gebreke gesteld, waarvan 285 zich vrijwillig aansloten en 635 ambtshalve bij de Nationale 
Hulpkas werden aangesloten.

Ik heb nota genomen van de beslissing van de Waalse regering. Het is niet aan mij om mij uit te spreken 
over maatregelen die op een ander bestuursniveau werden genomen.

Toch heb ik een persoonlijke opmerking. We moeten erover waken dat er geen onevenwichtige concurrentie 
ontstaat tussen twee beginnende zelfstandigen, met name tussen een zelfstandige in hoofdberoep zonder 
hulp en een zelfstandige in bijberoep. De zelfstandige in hoofdberoep heeft geen geld en geen hulp en hij 
kan dus misschien niet dezelfde prijs aan zijn klanten geven. Wij moeten de zelfstandigen helpen. Wij 
moeten een zelfstandige in bijberoep helpen om zelfstandige in hoofdberoep te worden, maar we moeten 
oppassen voor valse concurrentie tussen de twee.

Men kan dat vergelijken met de werkloosheid. Een werkloze werknemer krijgt meer hulp dan iemand anders.

Je ne dis rien sur les autres niveaux mais je n'en pense pas moins.

05.03  Peter Logghe (VB): Ik heb ook geen kritiek gehoord op de politiek van een ander niveau. Ik dank u in 
elk geval voor uw antwoord, mevrouw de minister. Ik dank u voor de cijfers.

Dit blijft in elk geval een problematiek die ons bezighoudt. Ik blijf geloven in de mogelijkheid om 
zelfstandigen in bijberoep te begeleiden, niet zozeer financieel als wel met andere maatregelen. Op die 
manier kunnen wij van hen zo veel mogelijk zelfstandigen in hoofdberoep maken. Dit kan maar goed zijn 
voor de werkgelegenheid. Zelfstandigen en kmo’s vormen de ruggengraat. Zij moeten op die manier dan ook
worden ondersteund en bijgestaan.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De voorzitter: Vraag nr. 9721 van mevrouw Lahaye-Battheu wordt geschrapt.

Vraag nr. 9721 van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Middenstand, Kmo's, 
Zelfstandigen en Landbouw over "de erkenning van de droogte in het voorjaar van 2011 als ramp" vervalt.



La question n° 9721 de Mme Sabien Lahaye-Battheu à la ministre des Classes moyennes, des PME, des 
Indépendants et de l'Agriculture sur "la période de sécheresse du printemps 2011 reconnue comme 
calamité" est supprimée.

De behandeling van de vragen en interpellaties eindigt om 15.18 uur.
Le développement des questions et interpellations se termine à 15.18 heures.
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