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VOORWOORD

Net zoals de maatschappij blijft ook de Hoge Raad voor de Zelfstandi-
gen en de KMO evolueren. Dit jaar wilden wij een korter activiteitenver-
slag dat zich concentreert op de kern van de zaak: de opdrachten van de 
Hoge Raad; opdrachten die van fundamenteel belang zijn voor de de-
mocratische activiteit zoals wij deze opvatten in onze westerse landen.

Er is geen gebrek geweest aan belangrijke dossiers. U zal met name 
lezen over onze activiteiten in verband met het dossier van de hervor-
ming van het vennootschapsrecht, over onze voorstellen voor fiscale 
maatregelen voor de kmo’s en de zelfstandigen en ook over ons kritisch 
advies met betrekking tot het voorontwerp van wet betreffende de be-
talingsachterstand in de B2C-relatie.

Regionalisering verplicht: er moet worden vermeld dat de Raad ook 
voor de eerste keer twee adviezen heeft uitgebracht, bestemd voor de 
Waalse gewestelijke regering. 

Zoals zijn gewoonte is, heeft de Raad ten slotte ook de verschillende 
overheden van ons land en de lidorganisaties bijeengebracht tijdens 
een studiemiddag over de uitdagingen waarmee de zelfstandigen en 
de kmo’s worden geconfronteerd in de retailsector. Deze reflectie heeft 
toegelaten de standpunten met elkaar te confronteren en concrete 
voorstellen te formuleren. De Raad zal de uitvoering ervan opvolgen…

Arnaud Deplae
Voorzitter Hoge Raad
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De HRZKMO vormt een overlegplatform voor de 
zelfstandigen en de kmo’s. Hij groepeert een 180-
tal erkende beroeps- en interprofessionele orga-
nisaties.

Naargelang de dossiers vond het overleg in 
2018 plaats in de diverse commissies (sector-, 
vaste- of ad hoc commissies),  in het bureau en 
in de plenaire vergadering van de Hoge Raad. 
Het dagelijks bestuur werd verzekerd door  
het bureau.

1. 
ACTIVITEITEN 

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen 
en de KMO (HRZKMO) is een federale 
adviesraad. Zijn wettelijke opdracht is 
drievoudig: overleggen, adviseren én 
vertegenwoordigen. Hieronder volgt 
een overzicht van deze drie kerntaken 
zoals die in 2018 gestalte kregen. Niet 
alle activiteiten van de Hoge Raad mon-
den uit in adviezen.  De voornaamste 
van die activiteiten worden toegelicht 
in de rubriek ‘Andere werkzaamheden’. 

ALGEMEEN KMO-BELEID   
Hervorming vennootschapsrecht
De Minister van Justitie heeft het initiatief geno-
men tot een diepgaande hervorming van het ven-
nootschapsrecht. Het advies heeft betrekking op 
de inwerkingtreding, de overgangsperiode en de 
benodigde informatiecampagnes en  begeleiden-
de maatregelen voor de toepassing door de zelf-
standigen en de kmo’s. Men vraagt de administra-
tieve lasten en mogelijke kosten zoveel mogelijk 
te beperken, en ook aandacht te besteden aan de 
concordantie met andere reglementeringen.

BEROEPSREGLEMENTERINGEN   
Toegang tot diverse beroepen in het  
Waals Gewest 
Overeenkomstig een sectorale aanpak verzet de 
HRZKMO zich niet tegen de opheffing van de toe-
gang tot het beroep voor de beroepswerkzaam-
heid van dentaaltechnicus en droogkuiser-verver, 
is hij voorstander van het behoud van de toegang 
tot het beroep van slager-groothandelaar en 
brengt hij een genuanceerd standpunt uit voor de 
activiteiten van masseur en voetverzorger.

Beroepsreglementeringen bouwsector
De Vlaamse overheid wilde de reglementeringen 
opheffen die de toegang tot het beroep voor zelf-
standigen in de bouw- en de elektrotech nische 
sector regelen. In de andere gewesten was men 
ook nog aan het nadenken over de toekomst van 
die reglementeringen. In dit advies wordt ge-
vraagd die reglementeringen niet af te schaffen of 
alleszins voor overgangsmaatregelen en onderlin-
ge afstemming te zorgen.

FISCALITEIT 
Fiscale maatregelen voor kmo’s en 
zelfstandigen
Er zijn een aantal erg positieve fiscale evoluties 
zoals het verlagen van de nominale belastingtarie-
ven en de vernieuwde incentives voor kmo’s en in-
vesteringen. Daarnaast blijven er een aantal zaken 
voor verbetering vatbaar. Algemeen dient verder 
gewerkt te worden aan een toegankelijker en een-
voudiger systeem en aan de transitie naar horizon-
taal toezicht. Dit advies bevat tevens voorstellen 
rond rechtszekerheid, e-services en de eerlijke 
belasting van de digitale economie. De HRZKMO 

formuleert ook specifieke voorstellen met betrek-
king de personen- en vennootschapsbelasting en 
de BTW, bijvoorbeeld inzake het matchingprincipe 
en de huurinkomsten, de BTW-termijnen en de li-
quidatiereserves en investeringsaftrekken.

Forfaitaire BTW-regeling
Initiatiefadvies naar aanleiding van de afschaffing 
van het forfaitaire BTW-stelsel voor negen beroe-
pen op 1 januari 2018. Gezien het belang van dit 
stelsel op het vlak van administratieve vereenvou-
diging, de niet-indexering van de maximumomzet 
sinds 2005, de bijzonder sterke inflatie van de pro-
ducten in bepaalde sectoren en de recente voor-
stellen van de Europese Commissie, wordt een 
reeks aanbevelingen uitgebracht om het voortbe-
staan van dit stelsel te verzekeren.

MARKTPRAKTIJKEN   
Betalingsachterstand in de B2C-relatie
De HRZKMO beschouwt het voorontwerp van wet 
als onevenwichtig en vraagt dat er ook rekening 
zou worden gehouden met de gerechtvaardig-
de bezorgdheden van de ondernemingen, in het 
bijzonder de zelfstandigen en de kmo’s die het 
kwetsbaarst zijn voor wanbetalingen. Er wordt 
meer bepaald gevraagd een procedure in de te 
voeren die een snellere en goedkopere invorde-
ring van de onbetwiste B2C facturen toelaat.

Aanduiding tarieven financiële diensten
Dit ontwerp-KB voorziet in aangepaste regels 
rond “tarieven van diensten gekoppeld aan een 
betaalrekening en het bewijsstuk voor diensten 
die niet aan een betaalrekening gekoppeld zijn”. 
De HRZKMO onderschrijft de doelstellingen van 
transparantie en consumenteninformatie. Hij geeft 
een gunstig advies voor deze omzetting van Euro-
pese regels.

1. OVERLEGGEN

2. ADVISEREN

De HRZKMO treedt op als spreekbuis van de 
zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s. Hij geeft 
adviezen aan de betrokken beleidsverantwoor-
delijken. Hij kan geraadpleegd worden door een 
Minister of het Parlement maar beschikt ook over 
een eigen initiatiefrecht. De HRZKMO is een or-
ganisme van openbaar nut en wordt geleid en be-
heerd door de zelfstandigen zelf. Zo kan hij steeds 
in volle onafhankelijkheid zijn standpunten vertol-
ken.

In 2018 bracht de HRZKMO 23 adviezen uit over 
een brede waaier van onderwerpen. Deze ad-
viezen werden voorbereid door de verschillende 
vaste commissies en sectorcommissies en door 
het bureau. Ze werden goedgekeurd of bekrach-
tigd door algemene vergaderingen op 27 maart, 
10 oktober en 18 december 2018. De adviezen 
zijn hieronder beknopt samengevat. De integrale 
adviezen kan u raadplegen door op het advies te 
klikken.

http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20801%20Vennootschapsrecht%20A2.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20794%20Toegang%20tot%20het%20beroep%20A2.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20799%20Beroepsregl%20bouw%20A2.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20802%20kmo-fiscaliteit%20A.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20786%20Forfaitaire%20Btw-regeling%20A.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20796%20Betalingsachterstand%20B2C%20A2.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20795%20Aanduiding%20tarieven%20A2.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Default.aspx?tabid=1258
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PRODUCTREGLEMENTERINGEN
Benamingen van roomproducten
De benamingen van room, slagroom en lichte 
room worden geactualiseerd en afgestemd op 
Duitsland en Nederland, met name door een ver-
laging van het minimaal vetgehalte. De Hoge Raad 
brengt behoudens enkele opmerkingen een gun-
stig advies uit.

Benamingen van alternatieve brandstoffen
De HRZKMO heeft geen bemerkingen bij deze 
voorstellen en geeft dus een gunstig advies.

Eetbare oliën
Het ontwerp-KB wordt gunstig geadviseerd mits 
enkele kleine bemerkingen.

Koffie en cichorei
Dat ontwerp-KB voorziet hoofdzakelijk in de fusie 
van drie besluiten. De HRZKMO geeft een gunstig 
advies. 

Gebruik biociden
De HRZKMO verwelkomt het voorontwerp van 
KB aangezien het reeds een belangrijke vereen-
voudiging inhoudt voor heel wat zelfstandigen en 
kmo’s. Verdere vereenvoudiging is echter mogelijk 
en noodzakelijk. De registratieverplichting voor de 
gebruikers en de jaarlijkse bevestiging dienen ge-
schrapt te worden. Wat de modaliteiten van die 
bevestiging betreft, dienen sowieso enkele aan-
passingen te gebeuren.

Benamingen visserijproducten
De HRZKMO heeft geen bemerkingen bij deze 
voorstellen en geeft dus een gunstig advies.

Etikettering van voedingswaren
De HRZKMO heeft geen bemerkingen bij deze 
voorstellen en geeft dus een gunstig advies.

SPECIFIEKE SECTORDOSSIERS  
Bestelbon autovoertuigen
De HRZKMO erkent de noodzaak om de bestelbon 
voor autovoertuigen aan te passen maar vraagt 
onder meer om elke beperking van het voorschot 
dat kan worden ontvangen door de professionele 
verkoper af te schaffen, de definitie en de beschrij-
ving van tweedehandsvoertuigen te preciseren en 
de verkoper de mogelijkheid te laten om een mo-
del te leveren dat in sommige details licht afwijkt 
van het bestelde model.

Ambulante handel in het Waals gewest
Het voorgesteld ontwerpbesluit gaat hoofdzake-
lijk om het vergemakkelijken van de overdracht 
van standplaatsen tussen ambulante handelaars 
en het mogelijk maken van de toekenning van 
standplaatsen voor ambulante handel via een sys-
teem van voorafgaande inschrijving. De HRZKMO 
steunt dan ook dit initiatief.
 
EU-mobiliteitspakket  
Dit advies behandelt bepaalde voorstellen van het 
eerste Europese mobiliteitspakket, zoals de toe-
gang tot het beroep en de markt, de detachering 
van werknemers en de rij- en rusttijden. Met het 
oog op het verzekeren van het level playing field 
op Europees niveau voor het goederenvervoer 
over de weg maar ook om geen bijkomende ver-
plichtingen op te leggen aan het passagiersvervoer 
over de weg, wordt er een reeks amendementen 
voorgesteld: behoud van de huidige regels voor 
cabotage, statuut van gedetacheerde werknemer 
uitgesloten voor het passagiersvervoer, maar wijd 
toegepast op het goederenvervoer,…

Verplichte verzekering bouwsector
Behoudens een aantal bemerkingen staat de 
 HRZKMO positief tegenover de veralgemening 
van de verplichte verzekering van de burgerlijke 
aansprakelijkheid voor de bouwsector. Hij vraagt 
wel om de status van aannemers te verduidelij-
ken en om een indexatie van de jaarlijkse limiet te 
voorzien. Daarnaast is hij sterk tegen de verplichte 
vermelding van de verzekering in alle precontrac-
tuele documenten aangezien dit in de praktijk on-
mogelijk is.

Omzetting richtlijn verzekeringsdistributie 
Het voorontwerp van wet tot omzetting van de 
richtlijn over de verzekeringsdistributie (IDD) be-
antwoordt niet aan het advies dat de HRZKMO 
daarover eerder heeft gegeven. Om de betrok-
ken sector niet in gevaar te brengen, vraagt de 
 HRZKMO in dit nieuwe advies dan ook dat er ge-
volg zou worden gegeven aan de talrijke opmer-
kingen die hij aanbrengt. Algemeen pleit hij m.b.t. 
deze omzetting voor een Europees level playing 
field, rechtszekerheid en administratieve
vereenvoudiging.

VEILIGHEID 
Gemeentelijke bestuurlijke handhaving
Dit voorontwerp van wet wil de gemeenten in staat 
stellen ernstige en/of georganiseerde criminaliteit 
beter te bestrijden. Zij zouden de mogelijkheid 
hebben om aan publiek toegankelijke inrichtingen 
(horeca, massagesalons, …) een uitbatingsver-
gunning of uitbatingsvoorwaarden te vragen. De  
HRZKMO onderschrijft de doelstellingen van het 
voorontwerp maar formuleert een reeks bedenkin-
gen en opmerkingen betreffende de administra-
tieve lasten, de informatie, de kosteloosheid van 
de formaliteiten,…

VRIJE BEROEPEN   
Marktwerking diverse vrije beroepen
Gezien de negatieve weerslag in de pers met be-
trekking tot een studie van het Prijzenobservatori-
um van de FOD Economie over de marktwerking 
van juridische en boekhoudkundige diensten en 
diensten van architecten en ingenieurs en de ge-
volgen voor die beroepen, heeft de HRZKMO, na 
een onderhoud met de auteurs van deze studie, 
aanbevelingen en overwegingen geformuleerd 
met betrekking tot de aanpak en de resultaten 
van de analyse. De HRZKMO pleit ook voor een 
samenwerking met de betrokken sectoren, een 
minutieuze afbakening van het toepassingsgebied 
en een betere communicatiemethode.

WERK / SOCIALE ZEKERHEID   
Actieplan sociale fraudebestrijding 2019
Het ontwerp van actieplan omvat 66 verschillen-
de acties opgebouwd rond vijf strategische doel-
stellingen. De HRZKMO onderschrijft ten volle die 
doelstellingen en pleit voor een strenge maar ge-
richte aanpak. Er dient prioriteit gegeven te wor-
den aan de bestrijding van de oneerlijke concur-
rentie die haar oorsprong in het buitenland vindt 
zoals misbruiken die zich voordoen bij detachering 
of bij grensoverschrijdende dienstverlening.

Limosa risicosectoren
De HRZKMO vraagt dat de overheid een abso-
lute prioriteit maakt van haar strijd tegen sociale 
fraude en sociale dumping die haar oorsprong 
in het buitenland vindt. In dat kader is het dan 
ook noodzakelijk de Limosa-meldingsplicht 
voor zelfstandigen in een aantal sectoren  
te handhaven.
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http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20803%20Room%20A.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20793%20Alternatieve%20brandstoffen%20A2.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20789%20Eetbare%20oli�n%20A2.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20787%20Koffie%20en%20cichorei%20A2.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20784%20biociden%202018%20A2.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20782%20Handelsbenaming%20visserijproducten%20A2.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20781%20Etikettering%20voeding%20A2.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20798%20Bestelbon%20voertuigen%20A.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20791%20Ambulante%20handel%20A2.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20790%20mobiliteitspakket%20A2.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20785%20Verplichte%20verzekering%20bouwactoren%20A2.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20783%20Verzekeringsdistributie%20A2.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20792%20Bestuurlijke%20handhaving%20A2.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20797%20Studie%20prijsobservatorium%20A.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20800%20Actieplan%20soc%20fraude%202019%20A2.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/nl/Advies%20per%20datum/2018/N%20788%20Limosa%202018%20A2.pdf


• Cyberveiligheid
In 2018 werd er binnen de HRZKMO ook heel 
wat aandacht besteed aan de cyberveiligheid 
van de zelfstandigen en de kmo’s. Cybercri-
minaliteit vormt voor zelfstandigen en kmo’s 
een reële bedreiging. Tegelijkertijd weten 
we dat zij veel minder beschermd zijn. Cy-
bercriminaliteit kan nochtans erg belangrij-
ke kosten voor de onderneming tot gevolg 
hebben en zelfs haar continuïteit in het ge-
drang brengen. Ook in het kader van GDPR 
speelt cyberveiligheid een belangrijke rol.  
De cyberveiligheid van de zelfstandigen en de 
kmo’s is dan ook een beleidsprioriteit gewor-
den waaraan de HRZKMO actief meewerkt. 

De HRZKMO is lid geworden van de Cyberse-
curity Coalition (CSC). Het HRZKMO- secretari-
aat neemt actief deel aan de activiteiten van de 
CSC en fungeert als relais tussen de beroeps- 
en interprofessionele organisaties en de CSC. 
Om die interface-functie optimaal te kunnen in-
vullen maar ook om andere activiteiten inzake 
cyberveiligheid te kunnen organiseren werd er 
in 2018 binnen de HRZKMO een permanente 
werkgroep Cyberveiligheid opgericht. In 2018 
heeft de HRZKMO ook de organisatie op zich 
genomen van het deel cyberveiligheid van het 
Single Market Forum 2018 dat de FOD Econo-
mie samen met de regio’s organiseerde met als 
onderwerp: “How to seize the opportunities 
that will arise from the digital revolution?” 

9 xx

De HRZKMO duidt vertegenwoordigers van de 
zelfstandigen en de kmo’s aan in tal van beheers- 
en raadgevende organen. Zo kunnen die personen 
daar mee de zelfstandigen en kmo’s vertegen-
woordigen. Een overzicht vindt u via deze link.

xx10

• Hoorzitting BTW planten
De   Kamercommissie   Financiën   en  Begroting
heeft in 2018 twee wetsvoorstellen behandeld 
met betrekking tot de BTW op planten. In 2017 
had de HRZKMO over dat onderwerp een ad-
vies uitgebracht. Op 17 april 2018 heeft het 
secretariaat samen met de betrokken beroeps-
organisatie, de Belgische Federatie Groen-
voorzieners, dit advies en de berekening van 
de terugverdieneffecten toegelicht tijdens een 
hoorzitting in de Kamercommissie Financiën 
en Begroting. Naar aanleiding van bijkomende 
vragen werd er bovendien nog een aanvullen-
de nota opgesteld en aan de Kamercommissie 
bezorgd.

3. VERTEGENWOORDIGEN

Andere specifieke activiteiten van de Hoge Raad 
in 2018 lichten we hier kort toe

• Seminarie “Uitdagingen voor de 
zelfstandigen en kmo’s in de retailsector”
Op 22 mei 2018 heeft de HRZKMO een semi-
narie georganiseerd over de uitdagingen waar-
mee de zelfstandigen en de kmo’s in de retail-
sector geconfronteerd worden. Die uitdagingen 
zijn onmiskenbaar. E-commerce blijft groeien, 
de winkelleegstand neemt toe, winkelketens 
kennen een opmars, de consument wordt veel-
eisender, … Zeker voor de zelfstandigen en de 
kmo’s stelt zich de vraag hoe hun toekomst in 
de retailsector er zal uitzien. De zelfstandigen 
en kmo’s zitten echter niet stil. Ze werken vol-
op aan antwoorden op die uitdagingen: specia-
lisatie en diversificatie, omnichannel, service en 
kwaliteit zijn maar enkele begrippen die daarbij 
aan bod komen. In dit seminarie hebben we sa-
men met de verschillende stakeholders nagaan 
welke uitdagingen zich juist stellen en wat de 
beste aanpak van die uitdagingen is. 

4. ANDERE WERKZAAMHEDEN

• Werkgroep Alternatieven voor  
beroepsreglementeringen. 
Vanuit een aantal beroepen bestaat de 
vraag om samen na te denken over hoe uitda-
gingen inzake kwaliteitsgarantie en beroeps-
ontwikkeling kunnen aangegaan worden. Daar-
naast zijn er verschillende beroepen die een 
beroepsreglementering willen bekomen of 
behouden. Daarom werd er in 2018 een werk-
groep opgericht met als doel alternatieven 
voor beroepsreglementeringen te onderzoe-
ken voor de beroepssectoren die geen vragen-
de partij zijn voor een beroepsreglementering 
of waarvoor niet voldoende draagvlak is voor 
het behoud of de invoering van een beroepsre-
glementering bezorgd.

http://www.csipme.fgov.be/Default.aspx?tabid=1260
http://www.csipme.fgov.be/Default.aspx?tabid=1260
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2. 
KERNCIJFERS 

1.112.138 ZELFSTANDIGEN 1
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1 Bron: RSVZ. Alle personen die onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen  
(helpers inbegrepen). De laatste gegevens (tot 31/12/2018) zijn voorlopig en betreffen enkel de 
drie grafieken, % per geslacht, % per leeftijd en evolutie per categorie. De overige grafieken 
weerspiegelen de toestand op 31/12/2017.
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935.155 KMO’S 2

2 Bron: Statbel, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Situatie op 31/12/2017.
*Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten. 
** Groot- en detailhande l/ reparatie van auto’s en motorfietsen. 
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EVOLUTIE KMO’S PER CATEGORIE (AANTAL WERKNEMERS)

Ondernemingen 
zonder wn
758.843

1-9 wn 
149.314

10-49 wn 
26.998

% KMO’S PER GEWEST

Buitenland
1,9%

Vlaanderen
60,5%

Wallonië
26,4%

Brussel
11,1%

% ALLE ONDERNEMINGEN PER CATEGORIE

1-9 wn  
16%

10-49 wn 
3%

50 en + wn 
1%

Ondernemingen 
zonder wn

80%

% KMO’S PER SECTOR

Diverse activiteiten
36%

Overige diensten
7,5%

Vrije beroepen*
19%

Handel**
19%

Bouw
14%
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6%

93.562 OPRICHTINGEN EN 9.935 FAILLISSEMENTEN VAN KMO’S 3
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874.076 WERKNEMERS IN DE KMO’S 4

Ondernemingen 
met 50 en + wn: 

63%

1-9 wn 
16%

10-49 wn 
21%

3Bron: Statbel. In 2018 werden er 93.195 ondernemingen opgericht, maar de verdeling per grootteklasse is niet bekend op het ogenblik dat dit verslag wordt gepubliceerd.
4Bron: RSZ, statistieken van het werk in loondienst. Situatie op 30/06/2018. 14
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3. 
ORGANIGRAM 

EN  
SAMENSTELLING 

16

ZELFSTANDIGEN & KMO

 184 BEROEPS- EN INTERPROFESSIONELE ORGANISATIES

SECTORCOMMISSIES

1. Voeding
2. Textiel en leder
3. Metaal en hout
4. Bouw
5. Land- en tuinbouwgebonden 

activiteiten
6. Ambulante handel
7. Horeca, toerisme en 

ontspanning
8. Transport en voertuigen
9. Technologie
10. Personenzorg
11. Diverse activiteiten
12. Juridische en economische 

beroepen
13. Medische en paramedische 

beroepen
14. Technische beroepen
15. Andere vrije en intellectuele 

beroepen

INTERPROFESSIONELE 
ORGANISATIES

• Handel en ambachten
• Vrije beroepen

 30 LEDEN*

ALGEMENE VERGADERING VAN DE HOGE RAAD
60 LEDEN* + 2 VOORZITTERS

VASTE COMMISSIES 

• Algemeen KMO-beleid
• Beroepsreglementeringen 

• Fiscaliteit 
• Ad hoc

BUREAU 
1 Voorzitter + 1 Co-voorzitter

+ 8 leden

 30 LEDEN*

• Marktpraktijken
• Vrije beroepen

* Zelfde aantal plaatsvervangende leden
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