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VOORWOORD

Na de mokerslag die “Covid-jaar” 2020 aan de Belgische ondernemerswereld had 
uitgedeeld, beloofde 2021 het jaar van de relance te worden.  Het zou het jaar wor-
den dat we met een stevige groei uit de crisis zouden komen.  Uiteindelijk bleek 
2021 een nieuw Covid-jaar te worden.  Uiteraard hernam de groei en deden vele 
sectoren het goed.  Maar evenzeer zaten nog vele andere sectoren in de proble-
men.  Problematisch was dat de sectoren en ondernemers die in 2021 nog steeds 
leden onder sluitingen en beperkingen, dezelfde waren als diegenen die dat reeds 
in 2020 moesten doorstaan.  Bovendien bleken dit vooral kmo’s en zelfstandigen 
te zijn.

Dit weerspiegelt zich ook in de werkzaamheden van de Hoge Raad.  Als represen-
tatieve spreekbuis van de ondernemerswereld in ons land, draaide ons werkjaar 
nog grotendeels rond de corona-crisis.  We brachten adviezen uit over de relance 
en over de instrumenten om de economie zo snel mogelijk opnieuw op volle toeren 
te doen draaien.  Maar we deden meer dan dat alleen.  Ondanks de alomaanwe-
zige corona-problemen, werkten we ook op andere dossiers.  Het meest in het 
oog springende is het advies over administratieve vereenvoudiging.  In een geza-
menlijke inspanning van alle aangesloten sectoren en organisaties bracht de Hoge 
Raad een ruim overzicht van de voornaamste administratieve ergernissen van onze 
ondernemers.  Een mooi document om het probleem nu ook echt aan te pakken.

2021 viel dus tegen.  De hoop was gezet op 2022.  Ondertussen weten we dat ook 
dit een probleemjaar zal blijven.  Voldoende werk dus om een stimulerend kader 
voor ondernemerschap te blijven nastreven.

Danny Van Assche
Voorzitter Hoge Raad
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De HRZKMO vormt een overlegplatform voor de 
zelfstandigen en de kmo’s. Hij groepeert een 190-
tal erkende beroeps- en interprofessionele orga-
nisaties. Naargelang de dossiers vond het overleg 
in 2021 plaats in de diverse commissies (sector-, 
vaste - of ad hoc commissies), in het bureau en in 
de algemene vergadering van de HRZKMO. 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 2021 gestalte kregen. Niet 
alle activiteiten van de HRZKMO mon-
den uit in adviezen. De voornaamste 
van die activiteiten worden toegelicht 
in de rubriek ‘Andere werkzaamheden’. 

kmo’s. Zo is de HRZKMO sinds januari 2018 lid van 
de Belgische Cyber Security Coalition. In dit advies 
deelt de HRZKMO zijn visie op de cyberveiligheid 
van de zelfstandigen en kmo’s en meer bepaald 
dan op het daarop gerichte overheidsbeleid. Hij 
formuleert hier dan ook de principes, richtlijnen 
en aandachtspunten waarmee volgens hem bij 
dat beleid dient rekening gehouden te worden en 
koppelt daaraan een aantal concrete voorstellen 
tot actie.

Brexit (Advies 861)
De Minister bevoegd voor zelfstandigen en kmo’s 
heeft aan de HRZKMO gevraagd of er nog nood 
is aan maatregelen voor de bedrijven die door de 
Brexit getroffen worden, en zo ja welke maatre-
gelen dit zouden kunnen zijn. De Brexit heeft im-
mers een grote impact op de handelsrelatie van 
de ondernemingen. Om oponthoud aan de grens 
door papieren rompslomp te vermijden, moet er 
volgens de HRZKMO ingezet worden op digitali-
sering. De kostprijs van de certificaten en andere 
exportdocumenten moet gereduceerd worden en 
er dient door het FAVV duidelijk gecommuniceerd 
te worden over de nieuwe importregels. Daar-
naast vraagt de HRZKMO om de transportkosten 
buiten de douanewaarde van de goederen te hou-
den. Tenslotte pleit de HRZKMO voor een snelle 
afhandeling van de onderhandelingen over de uit-
voering van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) 
en vraagt hij de regionale overheden de nodige 
middelen uit het fonds passend te gebruiken om 
de handelsketen in zijn geheel te ondersteunen en 
daar flexibel mee om te gaan.

Vervangende ondernemers (Advies 868)
De Minister bevoegd voor zelfstandigen en kmo’s 
heeft aan de HRZKMO gevraagd of hij meent dat 
het stelsel van vervangende ondernemers, dat 
sinds 2010 bestaat en nooit een groot succes ken-
de, kan worden afgeschaft of niet, en om desge-
vallend voorstellen tot aanpassing te formuleren. 
Hoewel de HRZKMO erkent dat het belangrijk is 
mechanismen te voorzien die toelaten zelfstandi-
gen die met bepaalde omstandigheden worden 
geconfronteerd te vervangen, is hij geen voorstan-
der van het behoud van dit stelsel, aangezien er 
veel factoren zijn die verklaren waarom het zeer 
weinig wordt gebruikt (gebrek aan vertrouwen, 
grote complexiteit van de activiteit, kostprijs, …), 
waarvan sommige inherent zijn aan het beginsel 
zelf van het stelsel. Daarentegen is het noodzake-
lijk alle sectorale initiatieven die oplossingen bie-

den voor vervanging evenals preventieve maat-
regelen tegen de psychosociale risico’s waaraan 
zelfstandigen in het bijzonder zijn blootgesteld, 
aan te moedigen en meer bekendheid te geven. 

BEROEPSREGLEMENTERINGEN 
Ambachtsman (Avis 860)
De HRZKMO werd door de Minister bevoegd voor 
zelfstandigen en kmo’s verzocht zich uit te spreken 
over voorstellen tot wijziging van de wet houden-
de wettelijke definitie van de ambachtsman en alle 
mogelijke verbeteringen van het systeem te for-
muleren. De HRZKMO, die voorstander is van een 
grotere opwaardering van de ambachten, staat 
positief tegenover de voorgestelde aanpassingen 
van de definitie, maar is van mening dat men ook 
zelfstandigen die ambachtelijke activiteiten uitoe-
fenen als nevenactiviteit, in aanmerking moet laten 
komen voor de certificering als ambachtsman, en 
aldus een einde moet maken aan een vorm van dis-
criminatie. De HRZKMO verzet zich daarentegen 
tegen de voorgestelde wijzigingen met betrekking 
tot de werking van de Commissie en de Raad (quo-
rum en onderzoeken ter plaatse). Deze zouden 
het werk van de Commissie omslachtiger maken. 
Wat de samenstelling van de Commissie betreft, 
bestaan er binnen de HRZKMO twee uiteenlopen-
de standpunten: sommigen zijn voorstander van 
de status quo, terwijl anderen ervoor pleiten dat 
de Commissie zou bestaan uit ambtenaren van de 
FOD Economie. Om het logo “erkend ambacht” 
zowel bij potentiële aanvragers als bij de consu-
menten aantrekkelijker te maken, formuleert de 
HRZKMO ten slotte meerdere voorstellen om con-
crete voordelen toe te kennen aan gecertificeerde 
ambachtslieden: bescherming van de beroepstitel, 
btw-tarief van 6%, belastingvoordeel voor stages, 
recht op ecocheques en de aanmoediging van ge-
deelde ruimten en evenementen. Hij suggereert 
eveneens een aantrekkelijkere communicatie te 
ontwikkelen.

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 2021 bracht de HRZKMO achtentwintig advie-
zen uit over een brede waaier van onderwerpen. 
Deze adviezen werden voorbereid door de ver-
schillende vaste commissies en sectorcommissies 
en door het bureau. Ze werden goedgekeurd of 
bekrachtigd door algemene vergaderingen op 
5 juni, 21  september en 7 december 2021. De 
adviezen zijn hieronder beknopt samengevat 
en zijn integraal raadpleegbaar op onze website  
www.hrzkmo.fgov.be.

ALGEMEEN KMO-BELEID
KMO-cyberveiligheid (Advies 845)
Cybercriminaliteit vormt voor zelfstandigen en 
kmo’s een reële bedreiging. Tegelijkertijd weten 
we dat ze veel minder beschermd zijn. Cybercrimi-
naliteit kan nochtans erg belangrijke kosten voor 
de onderneming tot gevolg hebben en zelfs haar 
continuïteit in het gedrang brengen. Bovendien 
vormt het verhogen van de cyberveiligheid van 
de ondernemingen een complex probleem. De 
HRZKMO en de bij hem vertegenwoordigde orga-
nisaties werken zelf ook mee aan het verbeteren 
van de cyberveiligheid van de zelfstandigen en de 
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BETERE REGELGEVING 
NACE-BEL-codes (Advies 848)
Zoals de gezondheidscrisis heeft aangetoond, zijn 
de NACE-BEL-codes van groot belang voor de 
zelfstandigen en de kmo’s, zowel op het statisti-
sche als op het administratieve vlak. In dit advies 
formuleert de HRZKMO meerdere voorstellen op-
dat de autoriteiten de volgende principes zouden 
volgen bij de definitie, de toewijzing en het ge-
bruik van de NACE-BEL-codes: (1) meer rekening 
houden met de specifieke kenmerken van de zelf-
standigen en de kmo’s in de NACE-BEL-classifica-
tie; (2) het besef dat er een kloof bestaat tussen 
het oorspronkelijke doel van de NACE (statistiek) 
en het toenemende gebruik ervan voor administra-
tieve doeleinden; (3) de noodzaak van een grotere 
homogeniteit in de toekenning van de NACE-BEL-
codes door de verschillende initiatoren van gege-
vens in de Kruispuntbank van Ondernemingen; (4) 
het belang van controle op de toekenning en het 
gebruik van deze codes, waarbij voor de geregle-
menteerde beroepen met name zou moeten wor-
den samengewerkt met de ordes en instituten.

Toegang tot overheidsopdrachten  
(Advies 851)
De HRZKMO werd door de Minister bevoegd voor 
zelfstandigen en kmo’s geraadpleegd over het ge-
meenschappelijk actieplan ter verbetering van de 
toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten. In dit 
advies drukt de HRZKMO zich in het algemeen te-
vreden uit over het actieplan. Dit actieplan dat het 
resultaat is van het werk van meerdere federale 
overheidsdiensten en voorzien was in het regeer-
akkoord, bevat twee luiken: de verbetering van de 
monitoring van de participatie van kmo’s aan over-
heidsopdrachten enerzijds en de stimulatie van de 

participatie anderzijds.  Wat het eerste luik betreft, 
vraagt de HRZKMO een aparte monitoring naar-
gelang de grootte van de kmo; het principe van 
de rechtstreekse participatie te hanteren en een 
ambitieus streefcijfer inzake gunning te kiezen. 
Wat het tweede luik betreft, vraagt hij het creëren 
van meer bewustzijn bij de aanbesteders, meer  
informatie voor de kmo’s, minder administratieve 
lasten, de organisatie van voorafgaande markt-
consultaties, een grotere bekendmaking van over-
heidsopdrachten, een eerlijke kostenvergoeding 
en feedback voor niet-weerhouden ondernemers, 
en het organiseren van een klachtenbehandeling.

Elektronische facturatie (Advies 854)
De HRZKMO werd door de Minister bevoegd voor 
zelfstandigen en kmo’s geraadpleegd over een 
ontwerp van  koninklijk  besluit inzake  elektro-
nische facturatie. Het ontwerp van koninklijk be-
sluit verplicht ondernemers om in het kader van 
overheidsopdrachten en concessieovereenkom-
sten hun facturen elektronisch, via een gestructu-
reerd elektronisch bestand, te versturen naar de 
aanbesteders, behalve voor opdrachten van min-
der dan 3.000 euro. De HRZKMO is van mening 
dat die drempel zeer laag is waardoor deze uitzon-
dering voor slechts voor een heel beperkt aantal 
kmo’s van nut is. Hij stelt voor om een drempel 
van 30.000 euro te hanteren zoals deze ook toe-
gepast wordt voor het gunnen van overheidsop-
drachten via een aanvaarde factuur en om deze 
uitzonderingsmaatregel een jaar na de effectieve 
inwerkingtreding te evalueren. Als incentive voor 
de kmo’s stelt hij voor om de tussentijdse verho-
ging van het percentage van de investeringsaftrek 
na afloop van de maatregel te bestendigen en om 
een kortere betaaltermijn door de overheid te 
voorzien in geval van e-facturatie.    

Elektronische ecocheque (Advies 863)
Het advies van de HRZKMO werd gevraagd door 
de Minister bevoegd voor sociale zaken over een 
ontwerp van koninklijk besluit dat de definitieve en 
volledige overschakeling naar elektronische eco-
cheques en dus de afschaffing van de toekenning 
en afgifte van papieren ecocheques voorziet vanaf 
1 januari 2021. De HRZKMO geeft een gunstig ad-
vies maar vraagt dat het koninklijk besluit ook een 
evaluatiesysteem invoert voor de evolutie van de 
kostprijs van ecocheques voor handelaars en werk-
gevers, waarvan een aanzienlijk deel kmo’s zijn. 

Controle regelgevingsimpactanalyse  
(Advies 869)
De Minister bevoegd voor zelfstandigen en kmo’s  
heeft de HRZKMO gevraagd concrete voorstellen 
te formuleren voor het verbeteren van de contro-
le van de regelgevingsimpactanalyse (RIA) en de 
KMO-test. De HRZKMO blijft overtuigd van de 
potentiële meerwaarde van de regelgevingsim-
pactanalyse. Om tot een succesvolle impactana-
lyse te komen moeten op verschillende vlakken 
acties ondernomen worden. Er zou ook een Belgi-
sche impactanalyse voor Europese ontwerpregel-
geving moeten uitgevoerd worden. De RIA moet 
ook verschillende beleidsopties beoordelen. De 
HRZKMO is er van overtuigd dat de invoering van 
een verplichte ex ante kwaliteitscontrole van de in-
gevulde RIA’s tot een belangrijke verbetering van 
de kwaliteit van de RIA’s kan leiden. Hij pleit dan 
ook voor de invoering van dergelijke controle en 
formuleert in dit advies ter zake een reeks concre-
te voorstellen.

Voorstellen administratieve  
vereenvoudiging (Advies 870)
Administratieve vereenvoudiging is erg belangrijk 
voor de zelfstandige en de kmo’s. Administratieve 
lasten worden door hen als één van de belangrijk-
ste hinderpalen aangeduid. Er zijn reeds verschil-
lende initiatieven geweest maar de administratie-
ve lasten voor de zelfstandigen en kmo’s blijven 
erg groot. Het regeerakkoord stelt als doelstelling 
een nieuw Kafka-plan op te stellen en de adminis-
tratieve lasten met 30% te verminderen. De HR-
ZKMO onderschrijft deze doelstelling en roept de 
regering op daadwerkelijk de nodige maatregelen 
te nemen om deze vermindering te realiseren.

De HRZKMO en de bij hem vertegenwoordigde 
organisaties zijn ook bereid daar actief aan mee te 
werken. De HRZKMO heeft dan ook een dubbele 
oproep aan alle beroeps- en interprofessionele or-
ganisaties gelanceerd tot het verzamelen van voor-
stellen tot administratieve vereenvoudiging. Ener-
zijds werd aan de organisaties gevraagd om hun 
eigen voorstellen te bezorgen. Anderzijds werd 
aan de organisaties gevraagd om hun leden op te 
roepen voorstellen te formuleren via een centraal 
online formulier. In totaal werden er zo een 700-tal 
voorstellen geformuleerd. Die voorstellen werden 
vervolgens door de Hoge Raad samen met de be-
roeps- en interprofessionele organisaties verwerkt 
en gebundeld tot de 129 voorstellen die in dit ad-
vies zijn opgenomen.
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COVID-19 
Verlenging van de wintersolden 2021  
(Advies 843)
De HRZKMO werd door de Minister bevoegd voor 
zelfstandigen en kmo’s geraadpleegd over een 
wetsvoorstel ter ondersteuning van de handelaars 
en in het bijzonder zij die werden getroffen door 
de maatregelen die werden genomen in het kader 
van de coronacrisis. De voorgestelde maatregel 
bestaat erin de wintersolden 2021 met twee we-
ken te verlengen. De adviestermijn die aan de HR-
ZKMO werd toegekend, was uiterst kort, namelijk 
48 uur. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden 
steunt de HRZKMO het wetsvoorstel eerst en 
vooral voor het doel dat het nastreeft, met name 
de erkenning van de moeilijkheden waarmee de 
sectoren (meer bepaald de modesector) worden 
geconfronteerd en van de noodzaak om hen te 
ondersteunen, in het bijzonder de handelaars die 
werden getroffen door de maatregelen genomen 
in het kader van de COVID-19-pandemie die heb-
ben geleid tot de sluiting van de niet-essentiële 
winkels. Hij benadrukt dat de beoogde verlenging 
een uitzonderlijke situatie is en moet blijven. De 
standaard soldenperiode duurt één maand. 

Zomersolden 2021 en uitverkoop  
(Advies 849)
Het advies van de HRZKMO werd gevraagd door 
de Minister bevoegd voor zelfstandigen en kmo’s 
over eventuele uitzonderlijke maatregelen met be-
trekking tot de zomersolden 2021, meer bepaald 
een verplaatsing van de datum van de 1ste solden-
dag en een verlenging van de duur van de solden. 
De HRZKMO meent dat het zowel voor de onder-
nemingen als voor de consumenten van essentieel 
belang is de rechtszekerheid en de voorspelbaar-
heid maximaal te garanderen. Daarom verdient 
het volgens hem de voorkeur om de verschillende 

gekende regelingen te behouden zoals ze zijn. De 
HRZKMO is ook geen voorstander van een alge-
mene verlenging van de duur van de uitverkoop. 
Hij brengt ook in herinnering dat hij volstrekt te-
gen de afschaffing van de sperperiode is.

Solvabiliteit (Advies 853)
De HRZKMO werd door de voorzitster van de 
Kamercommissie Financiën en Begroting geraad-
pleegd over een resolutie betreffende de onder-
steuning van de solvabiliteit van de Belgische 
kmo’s in het raam van de economische relance. 
De resolutie heeft als doel om na de verschillen-
de lockdownmaatregelen drie maatregelen voor 
te stellen die bijdragen tot het injecteren van vers 
kapitaal in de kmo’s. De HRZKMO is geen voor-
stander van de eerste maatregel om kmo’s een 
mogelijkheid te geven om in de boekjaren 2020 
en 2021 geen afschrijvingen te doen. In de plaats 
stelt hij voor om de herinvesteringstermijn voor 
het bekomen van een vrijgestelde meerwaarde 
te verlengen. Een incentive voor niet-fiscale soli-
dariteit voor het verstrekken van leningen tussen 
ondernemingen wordt door de HRZKMO onder-
steund. Daarnaast moedigt de HRZKMO ook de 
verhoging van de investeringsmaxima binnen de 
tax shelter aan. Hij vraagt tenslotte om de tijdelij-
ke kmo tax shelter die afliep eind augustus verder 
te verlengen in de tijd en om een vennootschap 
ook de mogelijkheid te bieden om te investeren in 
een andere kmo-vennootschap. 

Nachtleven (Advies 855)
De HRZKMO werd door de voorzitter van de Ka-
mercommissie voor Economie, Consumentenbe-
scherming en Digitale Agenda geraadpleegd over 
een resolutie over het uitwerken van een steun- en 
herstelplan voor de sector van het nachtelijk uit-
gaansleven naar aanleiding van de COVID-19-cri-
sis. De resolutie heeft als doel om de herstart voor 
de sector van het nachtleven voor te bereiden en 
om de sector te ondersteunen, met behulp van be-
paalde maatregelen. De HRZKMO steunt het voor-
stel van resolutie en wijst erop dat het van belang 
is om voor deze sector een perspectief op herope-
ning te bieden en daarover tijdig te communice-
ren. Hij is echter geen voorstander om de maat-
regelen inzake het moratorium op faillissementen 
herin te voeren voor alleen maar deze sector.  Hij 
onderschrijft het voorstel om de steunmaatrege-
len zoals de tijdelijke werkloosheid, het overbrug-
gingsrecht en de btw-verlaging te verlengen tot 
en met 31 december 2021.

DUURZAME ONTWIKKELING 
Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling 
2021 (Advies 852)
De Minister van Duurzame Ontwikkeling heeft de 
HRZKMO geïnformeerd over het voorontwerp van 
federaal plan duurzame ontwikkeling 2021-2025 
en over de openbare raadpleging inzake dit plan. 
Gezien het belang voor de zelfstandigen en de 
kmo’s van duurzame ontwikkeling en van de ver-
schillende onderwerpen die in dit plan aan bod ko-
men, heeft de HRZKMO hierover een advies op ei-
gen initiatief uitgebracht. Het federaal plan inzake 
duurzame ontwikkeling legt namelijk de te nemen 
maatregelen inzake duurzame ontwikkeling vast 
op federaal niveau met het oog op de realisatie 
van enerzijds de internationale en Europese ver-
bintenissen en anderzijds de doelstellingen vast-
gelegd in de langetermijnvisie inzake duurzame 
ontwikkeling. De HRZKMO is er van overtuigd dat 
duurzame ontwikkeling een noodzaak en oppor-
tuniteit vormt. Het plan zou wel meer aandacht 
moeten besteden aan de economie en specifiek 
aan de kmo’s.

Zorg- en verantwoordingsplicht (Advies 859)
Dit wetsvoorstel beoogt de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van ondernemingen (MVO) 
te versterken door dumping op het gebied van 
mensenrechten, arbeidsrechten en milieunormen 
tegen te gaan. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen kmo’s die actief zijn in sectoren of regio’s 
met een hoog risico, aan wie een zorgplan zou 
worden opgelegd, en kmo’s die niet in dergelijke 
regio’s of sectoren actief zijn, waarvoor bij konink-
lijk besluit specifieke vereisten zouden moeten 
worden bepaald. De HRZKMO is voorstander van 
een versterking van het MVO maar is van oordeel 
dat een aantal richtsnoeren nodig zijn om nieuwe, 
zware administratieve lasten voor de kmo’s te ver-
mijden, om geen rechtsonzekerheid te creëren en 
om beter rekening te houden met het evenredig-
heidsbeginsel. Bijgevolg is het onder meer aange-
wezen om voorrang te geven aan een Europees 
kader om de concurrentiepositie van de Belgische 
kmo’s niet te verzwakken, om de mogelijke con-
crete gevolgen van de zorgplicht voor kmo’s be-
ter in de wet te omschrijven en om rekening te 
houden met het onrechtstreekse effect dat de ver-
plichting tot het opstellen van een zorgplan voor 
grote ondernemingen zou hebben op kmo’s.

FISCALITEIT  
Grensaankopen (Advies 844)
De grensoverschrijdende aankopen van levens-
middelen kenden de laatste jaren een sterke stij-
ging omwille van de prijs van deze goederen, 
die in België hoger ligt dan in de buurlanden, in 
het bijzonder voor de alcoholische en niet-alco-
holische dranken. In dit kader is de fiscale factor 
doorslaggevend. De taksen zoals de accijnzen op 
alcohol, de “suikertaks” en de verpakkingsheffing 
hebben hun doelstellingen niet bereikt en kunnen 
zelfs averechtse effecten hebben. De toename van 
grensaankopen leidt bovendien tot een verlies aan 
inkomsten voor de Staat.  Het elimineren van de 
fiscale oorzaken van de fysieke grensaankopen 
zal automatisch leiden tot een aanzienlijke stijging 
van de belastinginkomsten, tot meer koopkracht 
en werkgelegenheid. De HRZKMO wenst dit hard-
nekkige en steeds groter wordende probleem on-
der de aandacht van de overheid te brengen.

MARKTPRAKTIJKEN 
Overeenkomsten  (Advies 850)
Het advies van de HRZKMO werd op zeer korte 
termijn door de Minister bevoegd voor justitie ge-
vraagd over een voorontwerp van wet houdende 
omzetting van twee Europese richtlijnen betreffen-
de de overeenkomsten voor de verkoop van goe-
deren en voor de levering van digitale inhoud en 
digitale diensten, waarover hij zich in 2019 reeds 
had uitgesproken. In zijn algemeen standpunt her-
innert de HRZKMO eraan dat gold plating tot elke 
prijs moet worden vermeden. Hij pleit dan ook voor 
afstemming op de richtlijnen en voor het voorzien 
van een garantietermijn van 2 jaar. Tevens vraagt 
hij dat de garantietermijn voor tweedehandsgoe-
deren beperkt zou worden tot één jaar. Bovendien 
mag de termijn van de omkering van de bewijslast, 
die naar aanleiding van wat de richtlijn voorschrijft 
reeds werd verlengd tot één jaar in plaats van 6 
maanden, niet verder worden uitgebreid. De richt-
lijn biedt de lidstaten de mogelijkheid om overeen-
komsten met betrekking tot de verkoop van leven-
de dieren uit te sluiten van het toepassingsgebied. 
De HRZKMO is van oordeel dat hieraan gevolg 
moet worden gegeven en dat er een aan deze spe-
cifieke situatie aangepaste uitzonderingsregeling 
moet worden voorzien. Ten slotte herhaalt hij zijn 
verzoek om een doeltreffend recht op verhaal te 
voorzien in hoofde van de eindverkoper.
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https://www.hrzkmo.fgov.be/_files/ugd/dbba60_712dc289b3ec4458bdabe020c30c7ba9.pdf
https://www.hrzkmo.fgov.be/_files/ugd/dbba60_2cce0bcdba814dd1a22dade06eabd2b1.pdf
https://www.hrzkmo.fgov.be/_files/ugd/dbba60_a8a71df43f144242a2c0cb08588c44b1.pdf
https://www.hrzkmo.fgov.be/_files/ugd/dbba60_661ef3104b624b6ca9283d8b77c69df2.pdf
https://www.hrzkmo.fgov.be/_files/ugd/dbba60_f5985562d4f84e1f8e74fb7ae1091986.pdf
https://www.hrzkmo.fgov.be/_files/ugd/dbba60_1bdceb44c8504e08887e829e18648e4f.pdf
https://www.hrzkmo.fgov.be/_files/ugd/dbba60_e4cb4a0d39134b1f8270493016de4d79.pdf
https://www.hrzkmo.fgov.be/_files/ugd/dbba60_42f24c9666d34329a3153c4c1de31cf2.pdf


Omnibusrichtlijn (Advies 862)
Zoals verzocht in zijn advies van 2020, wordt het 
advies van de HRZKMO gevraagd over het voor-
ontwerp van wet tot omzetting van de Omnibus-
richtlijn. De belangrijkste kritiek die naar voren 
komt bij het lezen van dit voorontwerp van wet 
is dat bepaalde concepten of situaties niet nauw-
keurig genoeg zijn en daardoor rechtszekerheid 
missen voor de hoofdrolspelers en in het bijzonder 
voor ondernemingen. Deze kritiek geldt voor de 
definities, maar vooral ook voor de verschillende 
praktijken met betrekking tot aankondigingen van 
prijsverminderingen. Ook andere punten worden 
in de richtlijn behandeld en een aantal daarvan gaf 
aanleiding tot opmerkingen. Het gaat met name 
om de progressieve prijsverminderingen, de pre-
contractuele informatie, de onlinemarktplaatsen, 
het herroepingsrecht, de verkoop buiten verkoop-
ruimten en de problematiek van het dubbele kwa-
liteitsniveau van producten. Mits rekening wordt 
gehouden met de gevraagde verduidelijkingen is 
de HRZKMO over het algemeen tevreden met de 
voorgelegde tekst, behalve wat betreft de sanc-
ties, die volstrekt disproportioneel zijn.

Handelsagentuurovereenkomsten  
(Advies 865)
De HRZKMO heeft zich gebogen over twee wets-
voorstellen die het invoeren van een wijziging in 
Boek X van het Wetboek van economisch recht 
(WER) beogen met betrekking tot de regelgeving 
inzake de handelsagentuurovereenkomsten. Het 
doel van deze voorstellen is de handelsagenten, 
en meer in het bijzonder de zelfstandige bank- en 
verzekeringsagenten, te beschermen tegen de 
eenzijdige kostenverhogingen opgelegd door de 
principaal. De HRZKMO had dit probleem reeds 
aan de orde gesteld in een advies uit 2015. Hij 
ondersteunt dit wetgevingsinitiatief ten volle en 
hoopt dat deze bescherming tot stand kan wor-
den gebracht.

Elektronisch betalen  (Advies 866)
Door de invoeging van een artikel in hoofdstuk 2/1 
van Titel 2 van Boek VI van het Wetboek van econo-
misch recht (WER) heeft het voorontwerp van wet 
tot wijziging van boeken VI en XV van het Wetboek 
van economisch recht en tot invoering van een 
verplichting voor ondernemingen tot beschikbaar-
stelling van een elektronisch betaalmiddel voor 
consumenten tot doel om iedere onderneming te 
verplichten om minstens een elektronisch betaal-
middel ter beschikking te stellen. In antwoord op 
de adviesvraag van de Minister bevoegd voor eco-
nomie geeft de HRZKMO aan voorstander te zijn 

van een verdere digitalisering van het betaalver-
keer. Aan elektronische betaalmiddelen zijn mo-
menteel echter nog belangrijke en onmiskenbare 
nadelen verbonden. De HRZKMO is van oordeel 
dat een veralgemeend en verplicht aanbieden van 
een elektronisch betaalmiddel niet kan worden 
overwogen zonder een aantal afdoende garanties 
om deze nadelen te compenseren. Hij haalt de pri-
oriteiten aan waar rekening mee moet worden ge-
houden en meent dat de overheid de evolutie naar 
een verruiming van het elektronisch betaalverkeer 
dient te faciliteren en te stimuleren en erover dient 
te waken dat de bijhorende kosten niet uitsluitend 
bij de ondernemingen worden gelegd.

PRODUCTNORMEN  
Gasolie-diesel en benzines  (Advies 846)
De Minister van Energie heeft het advies van de 
HRZKMO gevraagd over een ontwerp van konink-
lijk besluit dat enerzijds tot doel heeft om het mi-
nimaal gehalte FAME van B10-diesel te preciseren 
om dit soort product duidelijk te onderscheiden 
van B7-diesel en anderzijds om de verplichting in 
te voeren om op de facturen en leveringsbonnen 
de norm te vermelden waaraan het product vol-
doet. Om dit onderscheid duidelijker te maken en 
om het werk van de ondernemingen die actief zijn 
in de handel en distributie van brandstoffen te ver-
eenvoudigen, vraagt de HRZKMO dat het minimaal 
gehalte FAME voor B10-diesel zou worden vastge-
steld op 7,5% en dat op facturen en leveringsbon-
nen verplicht de benaming van het product en niet 
de productnorm zou moeten worden vermeld.

Laadstations voor elektrische wagens   
(Advies 864)
De HRZKMO is voorstander van een definitie van 
het begrip “intelligentie” dat wordt geassocieerd 
met laadstations voor elektrische wagens. Hij is 
echter gekant tegen het formaliseren van de con-
cepten “slim laadstation” en “stuurbaar laadstati-
on”, die vanuit technisch oogpunt niet correct zijn, 
en stelt dan ook voor de term “laadstation met 
intelligente sturing voor elektrische wagens” te 
gebruiken. Daarenboven vraagt hij een indicatie-
ve, niet-exhaustieve en dynamische lijst van goed-
gekeurde apparatuur te voorzien en benadrukt hij 
dat de verantwoordelijkheid om te bewijzen dat 
het laadstation beantwoordt aan de wettelijk ge-
definieerde technische specificaties bij de fabri-
kant en/of distributeur en niet bij de installateur 
dient te liggen.

SECTORSPECIFIEKE REGELGEVING 
Afnameverplichting huurder  (Advies 847)
De HRZKMO is voorstander van het verbod op 
het verbreken van de huurovereenkomst in geval 
van niet-nakoming van een minimale afnamever-
plichting door de huurder-uitbater, overeenkom-
stig met wat momenteel in de gedragscode wordt 
voorzien. Over het verbod om de huurovereen-
komst te beëindigen wegens niet-nakoming van 
enige afnameverplichting – met inbegrip van een 
exclusieve afnameverplichting – bestaat daarente-
gen geen consensus binnen de HRZKMO. Verder 
wordt gevraagd om in overleg met de onderteke-
nende partijen een initiatief te nemen om over te 
gaan tot de evaluatie van de gedragscode voor 
goede relaties tussen brouwers, drankenhande-
laars en de horecasector.

Het elektronisch Patiëntendossier  
(Advies 857)
Gezien het belang van dit onderwerp voor de bij 
hem vertegenwoordigde medische en parame-
dische beroepen, heeft de HRZKMO een advies op 
eigen initiatief hierover uitgebracht. De HRZKMO 
is voorstander van digitalisering en samenwerking 
in de zorg en van de e-Gezondheid initiatieven. 
Wat het bijhouden van het elektronisch patiënten-
dossier en de toegang tot gezondheidsgegevens 
betreft, bestaan er echter belangrijke bezorgdhe-
den bij de medische en paramedische beroepen 
en met name bij de geestelijke gezondheidszorg-
beroepen. De Hoge Raad stelt vast dat de huidi-
ge formulering van de afdelingen 11 en 12 van 
hoofdstuk 3 van de wet inzake de kwaliteitsvolle 
praktijkvoering in de gezondheidszorg en de prak-
tische uitvoering voor de psychologen van het Ca-
re-Sets project van het plan e-Gezondheid vragen 
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https://www.hrzkmo.fgov.be/_files/ugd/dbba60_d993800dedf94bf6bf0e91680197be39.pdf
https://www.hrzkmo.fgov.be/_files/ugd/dbba60_3bad435061ce4c6fba4cce811a762c78.pdf
https://www.hrzkmo.fgov.be/_files/ugd/dbba60_9196f17ba3f94a03adfbe014e34614fc.pdf
https://www.hrzkmo.fgov.be/_files/ugd/dbba60_83333557a8e64358b7c8d19f3a8d14b9.pdf
https://www.hrzkmo.fgov.be/_files/ugd/dbba60_7ada0a09c9824a1f8e9c4871ff0889ed.pdf
https://www.hrzkmo.fgov.be/_files/ugd/dbba60_6b7c6153cc174c10a27fbf73e623fc0a.pdf
https://www.hrzkmo.fgov.be/_files/ugd/dbba60_f3a4a9d073524f2e82e080f9748447ad.pdf
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SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING                    
Bevraging sociale fraude  (Advies 856)
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
(SIOD) heeft de HRZKMO gevraagd deel te nemen 
aan hun bevraging ter voorbereiding van het Stra-
tegisch Plan Sociale Fraudebestrijding 2022-2025 
en van het operationeel Actieplan Sociale Fraude-
bestrijding 2022.  De HRZKMO is groot voorstan-
der van een evenwichtige aanpak waarbij naar een 
balans wordt gestreefd tussen preventie en sancti-
onering. Hij pleit tevens voor gerichte en efficiënte 
controles. De voorziene evaluatie van het Charter 
Sociale Inspectie dient dringend uitgevoerd te 
worden. De sectorale aanpak moet verdergezet 
worden. De HRZKMO onderstreept in dat kader 
ook het belang van voldoende feedback vanwege 
de SIOD en de sociale inspectiediensten aan de 
sociale partners. Tot slot wordt gewezen op de af-
stemming met het actieplan ter uitvoering van een 
gecoördineerd anti-fraudebeleid.

Strategisch Plan Sociale Fraudebestrijding  
(Advies 867)
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
(SIOD) heeft het advies van de HRZKMO ge-
vraagd over het ontwerp van Strategisch Plan So-
ciale fraudebestrijding 2022-2025. De Hoge Raad 
vindt het een goede zaak dat er vanaf nu ook met 
strategische plannen gewerkt wordt. De HRZKMO 
onderschrijft in belangrijke mate de gekozen doel-
stellingen en beleidsopties van het voorliggend 
plan. Hij is groot  voorstander van het gebruik van 
de interventiemix en is verheugd dat het Charter 
Sociale inspectie binnenkort zal geëvalueerd wor-
den. Men moet er op letten niet alleen de geken-
de ondernemingen te controleren. De HRZKMO 
benadrukt ook het belang van een partnerschap 
met de sociale partners en van een sectorale aan-
pak. Hij onderstreept ook het belang van interna-
tionale samenwerking en samenwerking met de 
Gewesten. Op verschillende plaatsen in het plan 
moet het belang van ondernemen meer in de verf 
gezet worden.

oproepen inzake de vertrouwelijke behandeling 
van gezondheidsgegevens en het beroepsgeheim. 
Hij roept dan ook op tot meer informatie, meer 
transparantie en een grondig en breed overleg 
met alle betrokken actoren over de modaliteiten 
voor het bijhouden van het EPD en het delen van 
gezondheidsgegevens.

Gedragscode brouwers, drankhandelaars 
en horecasector  (Advies 858)
De FOD Economie bereidt in opdracht van de 
Minister bevoegd voor economie en de Minister 
bevoegd voor zelfstandigen en kmo’s een eerste 
evaluatie voor van de Gedragscode voor goe-
de relaties tussen brouwers, drankhandelaars en 
horecasector. Specifiek werd aan de Hoge Raad 
gevraagd naar de praktische ervaring met de toe-
passing van deze code, de voor- en nadelen die 
daaruit in de beroepspraktijk binnen de sectoren 
zijn voortgevloeid en de verbeteringsmogelijkhe-
den. De HRZKMO vraagt een addendum omwille 
van de COVID-19 crisis toe te voegen waardoor 
alle gebonden horeca-ondernemers volledig en 
definitief vrij worden gesteld van hun afnamequota 
tijdens de gehele duur van de Corona-crisis.  Alle 
bij de HRZKMO vertegenwoordigde, betrokken 
beroepsorganisaties wensen te benadrukken dat 
de gedragscode alvast heeft bijgedragen tot het 
bereiken van betere relaties. Echter voor verschil-
lende onderwerpen die ter evaluatie voorliggen, 
verschillen de sectoren van mening. Dit met be-
trekking tot onder meer het toepassingsgebied, 
de terugbetaling van leningen en beleggingen, 
de verboden contractuele clausules en verboden 
praktijken, de exclusiviteiten, de afnameverplich-
tingen en de jaarlijkse quota.

https://www.hrzkmo.fgov.be/_files/ugd/dbba60_9cb4d47541594e94880db6deff710f1d.pdf
https://www.hrzkmo.fgov.be/_files/ugd/dbba60_5001abe41a354e5d8727b85eacb3c2ac.pdf
https://www.hrzkmo.fgov.be/_files/ugd/dbba60_62007f623cdc462ca236df330142ca40.pdf


RAADPLEGING FOD ECONOMIE BE-
STUURSOVEREENKOMST 2022-2024
De voorzitter van de FOD Economie, Mevrouw 
Séverine Waterbley, heeft de HRZKMO verzocht 
mee te werken aan een evaluatie van de missie en 
de werking van de FOD Economie met het oog op 
een nieuwe bestuursovereenkomst voor de jaren 
2022-2024.

De HRZKMO heeft in de vragenlijst zijn mening 
gegeven over de werking van de FOD Economie, 
alsook over de verwachtingen die hij heeft  ten 
aanzien van de diensten en de toekomstige op-
drachten van de FOD Economie

De HRZKMO duidt vertegenwoordigers van de zelfstandigen en de kmo’s aan in tal van beheers- en raad-
gevende organen. Zo kunnen die personen daar mee de zelfstandigen en kmo’s vertegenwoordigen. Een 
overzicht.

3. VERTEGENWOORDIGEN

Andere specifieke activiteiten van de HRZKMO in 
2021 lichten we hier kort toe. 

CYBERVEILIGHEID
Ook in 2021 werd er binnen de HRZKMO aan-
dacht besteed aan de cyberveiligheid van de zelf-
standigen en de kmo’s. Cybercriminaliteit vormt 
voor zelfstandigen en kmo’s een reële bedreiging. 
Tegelijkertijd weten we dat zij veel minder be-
schermd zijn. Cybercriminaliteit kan nochtans erg 
belangrijke kosten voor de onderneming tot ge-
volg hebben en zelfs haar continuïteit in het ge-
drang brengen. Ook in het kader van GDPR speelt 
cyberveiligheid een belangrijke rol. De cyberveilig-
heid van de zelfstandigen en de kmo’s is dan ook 
een beleidsprioriteit geworden waaraan de HRZK-
MO actief meewerkt. De HRZKMO is lid van de Cy-
bersecurity Coalition (CSC). Het HRZKMO-secreta-
riaat 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 invullen 
en om andere activiteiten met het oog op cyber-
veiligheid van de kmo’s te kunnen organiseren, 
bestaat er binnen de HRZKMO een permanente 
werkgroep Cyberveiligheid. In 2021 heeft de HR-
ZKMO ook een advies uitgebracht over het over-
heidsbeleid voor de cyberveiligheid van de kmo’s. 

Het HRZKMO-secretariaat heeft tevens een ac-
tieve rol gespeeld binnen het reflectiecomité van 
het FOD Economie project tot verbetering van de 
cyberweerbaarheid van de zelfstandigen en de 
kmo’s dat kadert binnen het nationaal Plan voor 
Herstel- en Veerkracht.

4. ANDERE WERKZAAMHEDEN
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35%  
vrouwen

65% 
mannen

%% PER GESLACHT

%% PER LEEFTIJD

55 jaar en 
ouder
29,5%

Jonger dan 
30 jaar
11,5%

Tussen 30 
en 54 jaar 

59%

%% PER LOCATIE

Buitenland 
1%

Vlaams Gewest
61,8%

Waals Gewest
27,2%

Brussels Gewest 
10%

1 Bron: RSVZ. Deze cijfers hebben betrekking op alle personen die onderworpen zijn aan het 
sociaal statuut van zelfstandigen (helpers inbegrepen). De laatste gegevens (tot 31/12/2021) zijn 
voorlopig en betreffen enkel de grafieken evolutie per aard van de activiteit, % per aard van de 
activiteit en % per geslacht. De andere grafieken m.b.t. de zelfstandigen (% per leeftijd, % per 
locatie en % per sector) weerspiegelen de toestand op 31/12/2020.

2. 
KERNCIJFERS
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1.228.762 ZELFSTANDIGEN1

Hoofdberoep  
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313.341

Na pensioengerechtigde leeftijd  
129.183
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* De categorie “Industrie” omvat met name de bouwsector en de vervoersector.
** De categorie “Diensten” omvat enkel diverse beroepen van manuele aard en bepaalde categorieën van personenverzorging (schoonheidsspecialist, 
kapper, manicure, …). 

%% PER SECTOR

Vrije en intellectuele beroepen 
 32%
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 24%

Industrie* en ambacht
23%

Diverse activiteiten
 1%

Diensten**

7%
Horeca

4%
Landbouw en visserij

9%



2 Kmo’s: ondernemingen met 0 tot 49 werknemers. Bron: Statbel, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Situatie op 31/12/2020.
* Omvat met name de horeca (6%); de groothandel (4%); de handel, het herstel en het onderhoud van auto’s en motorfietsen (3%) en het vervoer (3%). 
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1.043.638 KMO’S2

EVOLUTIE OPRICHTINGEN

Ond. zonder werknemer
97.799

Ond. 1-9 wn 
6.171

Ond. 10-49 wn 
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%% ARBEIDSVOLUME PRIVÉSECTOR (VTE)

EVOLUTIE ARBEIDSVOLUME PRIVÉSECTOR (VTE)*

50 en + wn. 
63,7%
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21,7%

50 en + wn. 
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3 Bron: Statbel. Opmerking: waar de laatst bekende cijfers over de oprichting van kmo’s betrekking hebben op het jaar 2020, gaan de cijfers over faillissementen 
over het jaar 2021.
4 Bron: RSZ, statistieken van het werk in loondienst. Arbeidsvolume van de werknemers uit de privésector in voltijdsequivalenten naar dimensie van de 
onderneming, situatie op 31/06/2021.
* Evolutie tussen 31 december 2016 en 30 juni 2021. Het percentage boven de staven van de laatste referentieperiode geeft het verschil aan ten opzichte van 
31/12/2020.
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ZELFSTANDIGEN & KMO

 190 BEROEPS- EN INTERPROFESSIONELE ORGANISATIES

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

 PROFESSIONELE AFDELING 
30 LEDEN*

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

• Algemeen KMO-beleid
• Beroepsreglementeringen 

• Fiscaliteit 
• Ad hoc

BUREAU 
1 Voorzitter 

1 Co-voorzitter
8 Leden

 INTERPROFESSIONELE AFDELING 
30 LEDEN*

• Marktpraktijken
• Vrije beroepen

* Zelfde aantal plaatsvervangende leden
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• Handel en ambachten
• Vrije beroepen

SECTORCOMMISSIES

6 VASTE COMMISSIES 






