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SYNTHESE BELEIDSVERKLARINGEN & ALGEMENE BELEIDSNOTA’S  

 

1 INLEIDING 

Aan het begin van de legislatuur 2014-2019 werden door iedere federale minister een 

beleidsverklaring en een algemene beleidsnota voorgelegd aan de Kamer en de relevante 

Kamercommissie. De beleidsverklaring bevat een samenvatting van de doelstellingen van de minister 

en de regering voor het desbetreffende beleidsdomein over de hele legislatuur (het equivalent van 

de Vlaamse beleidsnota). De algemene beleidsnota richt zich op de prioriteiten voor het komende 

parlementaire jaar en is gekoppeld aan de begroting (te vergelijken met een Vlaamse beleidsbrief). 

 

2 JUSTITIE 

2.1 BELEIDSVERKLARING 

De beleidsverklaring sluit logischerwijs nauw aan bij het regeerakkoord en bevat grotendeels 

dezelfde klemtonen en beleidsinitiatieven. Zo wordt ook in de beleidsverklaring meegegeven dat de 

minister van Justitie in overleg met de vredegerechten zal nagaan of het opportuun is om de kaart 

van de gerechtelijke kantons te hertekenen om een betere verdeling van de werklast te bekomen. 

De rolrechten en de griffierechten zullen worden hervormd/verhoogd. De begrotingstabellen leren 

dat hieruit een meeropbrengst van 20 miljoen euro wordt verwacht. Ondertussen werd een 

wetsontwerp ingediend. 

Het Gerechtelijk Wetboek zal worden gewijzigd om de terugvordering te versnellen van een goed 

door de verhuurder in geval van overlijden van een huurder, rekening houdend met het recht van 

de langstlevende echtgenoot/wettelijk samenwonende om het huurcontract desgewenst verder te 

zetten. Ook zal in een redelijke termijn worden voorzien voor het onderbrengen van de goederen van 

de overledene.  

Tevens zullen maatregelen worden genomen die ouders van zorgenkinderen toestaan een 

patrimoniale regeling te treffen op maat van hun kind zodat de continuïteit in het leven van het kind 

ook na het overlijden van de ouders wordt gewaarborgd. Pistes daarbij zijn constructies waarbij het 

kind dat niet in staat is om zelf zijn goederen te beheren het genot heeft van goederen die beheerd 
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worden door vertrouwenspersonen aangeduid door de ouders of de verruiming van de 

beschikkingsvrijheid ten gunste van zulke kinderen in de erfenis. 

Het Wetboek Economisch Recht zal in samenspraak met de minister van Economie worden 

aangevuld met een aantal ontbrekende boekdelen zoals de wet op de continuïteit van de 

onderneming, de faillissementswet en de wetgeving over de minnelijke invordering van schulden.  

Inzake de Wet op de Mede-Eigendom is in de beleidsverklaring exact dezelfde passage opgenomen 

als in het regeerakkoord : ‘De regering zal een bijzondere opvolging verzekeren van het beheer van 

de mede-eigendommen en de daaraan verbonden kosten. Daarom zal de minister van Justitie de 

gevolgen analyseren van de recente wetswijzigingen, deze amenderen of vervolledigen, in overleg 

met de verschillende actoren uit de sector.’ 

2.2 ALGEMENE BELEIDSNOTA 

Er zal een aanzet worden gegeven voor de uitbouw van een statuut van gerechtsexperten in 

uitvoering van de EU-richtlijn. Daartoe zal de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende 

bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsexperten en een 

nationaal register voor vertalers, tolken en beëdigd vertalers-tolken worden gepubliceerd.  

Ook in de Algemene Beleidsnota wordt de hervorming van het huurrecht vooropgesteld teneinde 

een nieuw evenwicht te realiseren tussen de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder 

na het overlijden van de huurder. 

In het Wetboek Economisch Recht zal het hele leven van een onderneming worden samengebracht. 

Bovendien zal worden onderzocht of er werk kan worden gemaakt van een verdere eenmaking van 

het privaatrecht, zijnde het burgerlijk, handels- en economisch recht. Tevens zal worden onderzocht 

hoe het vennootschapsrecht desgevallend kan worden vereenvoudigd. 

 

3 ECONOMIE EN CONSUMENTENZAKEN 

3.1 BELEIDSVERKLARING 

Het beleid inzake economische reglementering en consumentenbescherming zal in belangrijke mate 

gericht zijn op de naleving van de bestaande reglementering. Daarnaast zullen enkele nieuwe 

accenten worden gelegd, zoals op het doen afnemen van de administratieve lasten voor 

ondernemingen. Het Belgisch concurrentievermogen zal van nabij worden opgevolgd. 

De codificatie van het economische recht heeft geresulteerd in het Wetboek Economisch Recht. De 

overheid zal overtredingen op de wetgeving opsporen en guidance verduidelijken. De administratie 

zal op haar beurt haar zienswijze en haar standpunten vastleggen. Guidance brengt een efficiëntere 

toepassing van rechtsregels. De Economische Inspectie zal kiezen voor deze wijze van informatie, 

begeleiding en voorlichting maar zal, indien nodig, repressief blijven optreden. Het Wetboek 
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Economisch Recht zal worden aangevuld met o.m. de wet op de continuïteit van de onderneming en 

de faillissementswet. 

De regering zal waken over de efficiëntie en de effectiviteit waarmee de nieuwe Belgische 

Mededingingsautoriteit een vrije, onvervalste en eerlijke concurrentie verzekert. De BMA zal de 

omkadering en de autonomie krijgen om haar rol te vervullen. 

M.b.t. consumentenbescherming is een belangrijke rol weggelegd voor de 

Consumentenombudsdienst. De regering zal de beroepsorganisaties in de diverse sectoren 

aansporen om voor een buitengerechtelijke geschillenregeling te kiezen. De 

Consumentenombudsdienst kan ondersteunend of coördinerend optreden. De Ombudsdienst zou in 

de eerste helft van 2015 operationeel moeten worden. 

De CKP zal conform het regeerakkoord worden uitgebreid met andere achterstallige schulden zodat 

een beter beeld ontstaat van de werkelijke financiële situatie van de kredietaanvrager en zodat deze 

beter kan worden beschermd. 

De KBO zal worden versterkt en wordt de enige administratieve gesprekspartner van de KMO’s en de 

gewesten. De ondernemer moet al zijn formaliteiten kunnen afhandelen vanuit één uniek punt. Alle 

oprichtingen en aanpassingen voor ondernemingen, zowel natuurlijke persoon als rechtspersoon, 

zullen via de KBO gebeuren.  

Er zal werk worden gemaakt van de concrete uitvoering van de wettelijke regeling waarmee 

consumenten met een verhoogd gezondheidsrisico een schuldsaldoverzekering kunnen bekomen. 

Ook zal er verplichte aansprakelijkheidsverzekering worden ingevoerd voor de aannemers van 

werken in onroerende staat. 

In de komende legislatuur moet de nieuwe Jaarrekeningenrichtlijn in Belgisch recht worden 

omgezet. De criteria moeten worden aangepast om het onderscheid te maken tussen kleine en grote 

ondernemingen met consistentieregels zodat een onderneming bij een eerste overschrijding zijn 

klein statuut niet verliest. Vennootschappen die zelf geen dochtervennootschappen hebben, zullen 

de criteria niet langer op geconsolideerde basis moeten berekenen. Kleinere vennootschappen zullen 

een kortere toelichting kunnen hanteren. Microvennootschappen die geen deel uitmaken van een 

groep kunnen de mogelijkheid worden geboden om nog meer een vereenvoudigde toelichting te 

geven. 

De kosten van onderzoek zullen meteen als kosten erkend worden en niet langer als af te schrijven 

actief. Het toepassen van herwaarderingsmeerwaarden zal beter aan banden worden gelegd om 

flattering van het eigen vermogen te vermijden. 

Er zal worden onderzocht of de Commissie voor Boekhoudkundige Normen naast informele ook 

formele rulings kan afleveren. 

De beleidsverklaring bevat tevens een luik over oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen. 

België zal werk maken van een betere bescherming van de kleine en middelgrote ondernemingen. 

De bestaande consumentenrechten kunnen daarbij een spiegel zijn voor een verhoogde bescherming 

van de groep van kleine en middelgrote ondernemingen : herroepingsrecht bij het afsluiten van 

contracten ter plaatse in hun onderneming, stilzwijgende verlenging van overeenkomsten, … 
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In 2015 en de komende jaren zal een overzicht van de sectorale conjunctuur worden gepubliceerd. 

Dit instrument moet toelaten de prestaties van economische activiteitentakken te situeren in de 

globale conjunctuur. 

3.2 ALGEMENE BELEIDSNOTA 

Het wettelijk kader voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen is opgenomen 

in boek XVI WER. Dit boek moet verdere uitvoering krijgen op het vlak van de criteria waaraan de 

gekwalificeerde entiteiten moeten voldoen. Een ontwerp van besluit werd voor advies voorgelegd 

aan de Raad voor het Verbruik. Het relevante KB is ondertussen gepubliceerd. 

De omzetting van de richtlijn 2013/34/EV rond de voorschriften voor financiële verslaggeving wordt 

prioritair behandeld aangezien de omzettingstermijn is bepaald voor juli 2015. Daarenboven zal in 

uitvoering van het regeerakkoord de boekhoudwetgeving voor bedrijven vereenvoudigd worden, wel 

met behoud van de verplichting tot publicatie van een jaarrekening. Met betrekking tot de 

jaarrekening is het nodig regels te voorzien die rekening houden met KMO’s en die het only once-

principe respecteren, vooral voor aspecten m.b.t. de sociale balans. 

De Algemene Beleidsnota bevat de gekende passages rond de uitbreiding van de CKP. De regering zal 

het mogelijk maken dat huurachterstallen die geobjectiveerd zijn na definitieve veroordeling voor de 

Vrederechter vermeld worden in het bestand in de CKP. 

In navolging van het arrest nr. 100/2007 waarbij gewag wordt gemaakt van een ongeoorloofde 

discriminatie van architecten zal worden voorzien in een verplichte aansprakelijkheidsverzekering 

van aannemers van werken in onroerende staat. 

Gelet op de Europese veiligheidsnormen inzake liften dient België de nodige maatregelen te treffen 

om de eigenaars van oudere liften aan te zetten deze te moderniseren. Deze moderniseringsoperatie 

verloopt in verschillende fasen.  

De eerste fase van de modernisering van liften d.w.z. degene die in dienst werden gesteld vanaf 1 

april 1984, loopt ten einde op 31/12/2014. Daarom is het noodzakelijk de eigenaars, de 

moderniseringsbedrijven en de keuringsorganismen te informeren opdat ze de reglementering 

correct zouden toepassen. Vanaf 1 januari 2015 zullen strenge controles worden uitgevoerd teneinde 

te controleren of er rekening werd gehouden met de reglementaire bepalingen.  

De andere termijnen voor de modernisering zijn 31/12/2016 voor de liften die in dienst werden 

gesteld tussen 01/01/1958 en 31/03/1984, en 31/12/2022 voor de liften die in dienst werden gesteld 

vóór 01/01/1958. 

In 2015 zal de Economische Inspectie o.m. volgende onderzoeken uitvoeren : 

 De verkopen buiten de onderneming zullen het voorwerp uitmaken van controles op de 

verplichtingen inzake informatieverstrekking over het herroepingsrecht en zijn 

modaliteiten, het bestaan van de garantie, van gedragscodes en buitengerechtelijke 

procedures voor verhaal en herstel. 
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 Onwettige belaging van de consument door telefonische marketing zal worden 

tegengegaan door controles op de naleving van de regels inzake het respecteren van het 

verzet tegen het ontvangen van telefonische commerciële oproepen. 

 Toezicht op de internethandel zal gebeuren door controles van websites op de naleving 

van de specifieke verplichtingen inzake de modaliteiten van het herroepingsrecht, het 

vooraf aangevinkt staan van keuzes en supplementen, de identificatie van de verkoper 

en de modaliteiten van de tekoopaanbieding. 

De Economische Inspectie is op twee wijzen bevoegd inzake voorkoming van het witwassen van geld: 

 Controle op de beperking van betalingen in contanten 

 Toezichtsautoriteit voor sommige sectoren, waaronder immobiliënkantoren 

In nauwe samenwerking met de CFI zal in 2015 een actieplan worden opgesteld en uitgevoerd. 

De uitvoering van het samenwerkingsakkoord m.b.t. statistiek zal voor de federale Algemene Directie 

Statistiek gebeuren in een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende 

de openbare statistiek. 

De KBO zal conform het regeerakkoord worden versterkt. Een aandachtspunt daarbij is dat een 

onderneming op elektronische wijze moet kunnen worden gecontacteerd. Daartoe zal aan het e-

mailadres van de onderneming dezelfde waarde worden gegeven als aan het maatschappelijke 

adres. Ontbrekende e-mailadressen in de KBO zullen worden aangevuld. 

 

4 STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE 

4.1 BELEIDSVERKLARING 

De beleidsverklaring vertrekt vanuit de redenering dat fiscale fraude leidt tot oneerlijke concurrentie 

maar dat anderzijds de bestrijding ervan het goede functioneren van de reguliere economie niet mag 

treffen. Overtredingen van de fiscale wetgeving zijn immers niet altijd het gevolg van de wil de wet te 

ontduiken maar kunnen ook volgen uit de complexiteit van de wet en de veelvuldige verplichtingen 

die worden opgelegd. Overmatige wettelijke verplichtingen leggen in de eerste plaats een last op de 

eerlijke onderneming daar de fraudeur de wet immers gewoon naast zich neer legt. Er is dus nood 

aan een goed evenwicht. 

Fiscale fraude is volgens de tekst ook een subjectief begrip geworden dat door elk individu anders 

wordt ingevuld. Daarom dringt zich een opdeling tussen de aard van fiscale overtredingen op : (1) het 

niet-vervullen van wettelijke verplichtingen te wijten aan de complexiteit van de wetgeving en het 

internationale karakter van de onderneming, (2) het ontwijken van belastingen en (3) bewuste 

fraude. De minister wil deze drie begrippen verder invullen, met een aanpassing van de wetgeving 

inzake boetes en belastingverhogingen tot gevolg. Er zal dus gewerkt worden via een 

gedifferentieerde aanpak. 
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Het verbod op contantbetalingen zal worden aangepast binnen het kader van de derde 

witwasrichtlijn en rekening houdend met de Europese bespreking van de vierde witwasrichtlijn en de 

wetgeving in de buurlanden. De bepalingen zullen gecoördineerd worden opgenomen in de 

preventieve witwaswet. In de Europese richtlijn is het maximale bedrag voor de betaling van 

contanten 7.500 euro i.p.v. 3.000 euro zoals in de Belgische regelgeving. De meeste andere Europese 

landen hanteren 7.500 euro als grens. Het gevolg is dat indien men toch een groter bedrag aan 

contanten wil besteden een deel van de economie onbedoeld naar het buitenland wordt verlegd. 

Concreet zal de grens dus worden bijgesteld tot 7.500 euro. [Ondertussen zou evenwel beslist zijn 

het verbod op cashbetalingen op het huidige niveau te behouden]. 

Een bijzonder aandachtspunt is de niet-aangifte van personen onderworpen aan de belasting van de 

niet-inwoners. De strijd hiertegen moet worden gevoerd. Het gaat hierbij zowel om eigenaars van 

een onroerend goed, werknemers, zelfstandigen en bedrijfsleiders. 

4.2 ALGEMENE BELEIDSNOTA 

De regeling inzake de ambtshalve doorhaling bij niet-neerlegging van de jaarrekening zal worden 

verstrengd om de compliance met de verplichtingen hieromtrent te verhogen. De vennootschap die 

nalaat binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar de jaarrekening neer te leggen zal 

aan een bijzondere regularisatietermijn van 6 maanden worden onderworpen. Bij gebrek aan 

regularisatie binnen deze termijn zal tot ambtshalve doorhaling worden overgegaan. Bij uitbreiding 

wordt ook vooropgesteld dat de vennootschap die binnen een periode van 2 jaar na afsluiting van 

het boekjaar geen jaarrekening heeft neergelegd op vordering van de fiscus kan worden ontbonden, 

waarbij het batig saldo na vereffening zal toekomen aan de Staat. 

De toegang tot het bankenregister zal ook mogelijk worden in het kader van het derdenbeslag. 

 

5 KMO’S, ZELFSTANDIGEN, LANDBOUW, REGULERING 

VAN SPOOR- EN LUCHTVERKEER EN MIDDENSTAND  

5.1 BELEIDSVERKLARING 

De beleidsverklaring is prioritair gericht op het ontwikkelen van een reglementair en economisch 

kader dat KMO’s toestaat maximaal te groeien en daardoor nieuwe banen te scheppen. In dit kader 

wordt ingezet op het wegwerken van de loonhandicap, via de indexsprong en de vervroeging van de 

lastenverlaging vervat in het competitiviteitspact. Ook zal de bijdragevermindering voor de eerste 

drie aanwervingen worden versterkt en vereenvoudigd. De werkgeverslasten zullen nog verder 

worden verminderd tot een basispercentage van 25% tegen het einde van de legislatuur. De de facto 

bestaande lagere tarieven blijven behouden. De regeling inzake de liquidatieboni wordt herzien, de 

KMO’s zullen voortaan ieder jaar een deel van hun belastbare winst op een afzonderlijke 

passivarekening in reserve kunnen plaatsen. Op die reserves zal een anticipatieve heffing van 10% 

moeten worden betaald. 
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Inzake administratieve vereenvoudiging wordt gewezen op de toepassing van het only-onceprincipe 

t.o.v. documenten opgenomen in de KBO. Documenten aanwezig in de KBO mogen niet door een 

andere overheidsinstantie bij de ondernemer worden opgevraagd. Het verplicht te melden e-

mailadres zal als officieel adres worden erkend met dezelfde waarde als het fysieke adres van de 

maatschappelijke zetel. De informatie in de KBO moet het ook voor de gebruikers mogelijk maken 

om gemakkelijk vast te stellen of de ondernemingen al dan niet aan de vereiste 

ondernemingsbevoegdheden voldoen. 

De boekhoudwetgeving zal worden vereenvoudigd, maar wel met behoud van de verplichting tot 

publicatie van een jaarrekening. De jaarrekeningen zullen elektronisch verstuurd kunnen worden, 

waardoor de productiekosten met de helft dalen. 

Eind 2013 waren er in België 274.420 vrije beroepers actief 27,41% van het totaal aantal 

zelfstandigen (tegenover 20,16% in 2003). De vrije beroepers stelden 264.767 personen te werk (de 

tewerkstelling steeg met 37,92% tegenover 2003). De beleidsverklaring stelt dat het niet logisch is 

dat een handelaar wel zijn aansprakelijkheid zou kunnen beperken als hij zijn beroep uitoefent in een 

rechtspersoon en de beoefenaar van een vrij beroep niet. De uitoefening van een vrij beroep in een 

rechtspersoon zou het ondernemerschap net moeten bevorderen. In de voorbije legislaturen werd 

de mogelijkheid voorzien voor verschillende vrije beroepen om het beroep uit te oefenen i.h.k.v. een 

rechtspersoon (waaronder de vastgoedmakelaars). Er zal worden onderzocht of deze maatregel kan 

uitgebreid worden naar andere vrije beroepen. 

 De minister van Middenstand heeft de voogdij over een aantal publiekrechtelijke organen, 

waaronder het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. In overleg met de betrokken organen zal 

een evaluatie worden gemaakt aangaande de werking en de organisatie van de desbetreffende Orde, 

Instituut, Commissie en Raad en het regelgevend kader en zullen deze desgevallend worden 

bijgestuurd. Een eventuele hervorming zal erop gericht zijn, al naargelang de gevallen, de interne 

structuren van de ordes en instituten te hervormen en/of de toegang tot het beroep te herzien. 

De regelgeving betreffende de organisatie van de middenstand werd de vorige legislatuur 

hervormd. De nieuwe wet van 24 april 2014 zal ten laatste op 1 januari 2016 in werking treden. De 

wet noodzaakt nog uitvoeringsmaatregelen aangaande o.m. de finalisering van de erkenningscriteria 

voor professionele en interprofessionele beroepsfederaties. In overleg met de HRZKMO zal een KB 

worden opgemaakt. 

In 2015 treedt de nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen in werking. Hierdoor zullen 

zelfstandigen sociale bijdragen betalen die overeenkomen met de realiteit van hun inkomsten. 

Dit nieuwe systeem moet natuurlijk opgevolgd worden. De mechanismen voor de aanpassing van 

betalingen in de loop van het jaar zullen worden geëvalueerd. Er moet op worden toegezien dat het 

nieuwe systeem effectief toelaat dat de sociale bijdragen maximaal overeenkomen met de actuele 

economische situatie van de zelfstandige. Het systeem van verhogingen zal ook geëvalueerd worden 

en, in voorkomend geval, worden aangepast. 

Er zijn belangrijke wijzigingen op til in het pensioenstelsel van de zelfstandigen. Een aantal daarvan 

sluiten aan bij de globale pensioenhervormingen : verhoging van de leeftijds- en 

loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen, verhoging van de leeftijd voor het rust- en het 

overlevingspensioen, afschaffing van de pensioenbonus. Daarnaast zijn er ook specifieke 
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maatregelen, zoals de gelijkschakeling van het minimumpensioen van een alleenstaande zelfstandige 

met dat van een alleenstaande werknemer en de toegang tot een tweede pensioenpijler voor 

zelfstandigen die als natuurlijke persoon werken. De gelijkschakeling van de minimumpensioenen 

voor alleenstaanden zal in 2015 worden ingezet en zou in 2016 gerealiseerd moeten zijn. De toegang 

tot de 2de pensioenpijler voor zelfstandigen-natuurlijke personen zal in 2015 werkelijkheid worden. 

5.2 ALGEMENE BELEIDSNOTA 

De hervorming van de berekeningswijze van de sociale bijdragen zal een eerste keer worden 

geëvalueerd in het eerste kwartaal van 2015 door het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal 

statuut der zelfstandigen (ABC) en de administratie. Het doel bestaat erin de zelfstandigen in staat te 

stellen sociale bijdragen te betalen die overeenkomen met hun werkelijke inkomsten en om de 

problemen te corrigeren die worden veroorzaakt door een berekening die drie jaar uitgesteld wordt.  

De aanvragen bij de Commissie voor vrijstelling van bijdragen zijn sterk toegenomen tot meer dan 

32.000 in 2013. De minister wil de werking van de Commissie voor de vrijstelling van bijdragen 

verbeteren om ze efficiënter te maken en de termijn voor de dossierbehandeling te verkorten. De 

zelfstandigen die een vrijstelling hebben bekomen zullen ook de mogelijkheid worden geboden om 

later een regularisatiebijdrage te betalen en op die manier toch pensioenrechten op te bouwen voor 

de betrokken kwartalen. 

 

6 REGIE DER GEBOUWEN 

6.1 BELEIDSVERKLARING 

De Regie der Gebouwen zal in de komende vijf jaar verder werk maken van de optimalisatie van haar 

vastgoedportefeuille en de valorisatie van staatsgoederen die niet meer van nut zijn voor de 

federale overheid. De samenwerking met de Aankoopcomités van de FOD Financiën zal opgevoerd 

worden, met als doel de verkoop van leegstaande staatseigendommen te versnellen en een daling te 

bereiken van de ongebruikte oppervlakten in voor openbare verkoop bestemde gebouwen. 

6.2 ALGEMENE BELEIDSNOTA 

In 2014 zal de Regie der Gebouwen zijn doelstelling behalen van 25 miljoen euro als opbrengst uit de 

verkoop van gebouwen. In 2015 zal dezelfde doelstelling nagestreefd worden. 

Met het oog op de rechtstreekse of onrechtstreekse financiering van een deel van de investeringen 

die nodig zijn voor het verdere onderhoud van het federale patrimonium en voor de 

kwaliteitsverbetering van de vastgoedportefeuille van de federale overheid, zal er overgegaan 

worden tot de verkoop van diverse leegstaande en/of nog te ontruimen onroerende goederen die 

eigendom zijn van de Staat. Een deel van de opbrengst van deze verkopen is bestemd voor het 
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Financieringsfonds van de Regie der Gebouwen en zal gebruikt worden voor de financiering van de 

aan de Regie toevertrouwde opdrachten. 

 

7 ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING 

7.1 BELEIDSVERKLARING 

Het Federaal Planbureau raamde in 2012 de administratieve lasten voor ondernemingen op 5,13 

miljard euro of 1,37 % van het BBP. De regering wil prioritair een structurele verlaging van de 

administratieve lasten realiseren; een verlaging met 30% voor bedrijven tegen het einde van de 

legislatuur is het doel. Daartoe zal een Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2015-

2019 worden uitgewerkt. 

Bij vereenvoudiging via digitalisering ligt de klemtoon op de strikte toepassing van het “Only Once” 

beginsel en het gebruik van authentieke bronnen zoals onder andere het Rijksregister en de 

Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Gegevens uit federale authentieke bronnen zullen, gelet 

op de doorgevoerde regionalisering, beter en sneller ter beschikking worden gesteld van alle hiertoe 

gemachtigde overheden en diensten. 

De staatssecretaris zal in overleg met de gemeenten de werking van het Rijksregister en het kadaster 

optimaliseren. Zij zullen hun gegevens kosteloos aanleveren aan alle hiertoe gemachtigde overheden 

en diensten. 

De staatssecretaris zal een aantal projecten ondersteunen vanuit zijn horizontale bevoegdheid, 

waaronder  

 de optimalisatie van de KBO. De opdrachten van de KBO zullen worden versterkt, zodat 

de KBO de enige administratieve gesprekspartner van de KMO’s en de Deelstaten wordt. 

 de verdere ondersteuning en ontwikkeling van de e-Depot-toepassing waardoor 

notarissen vennootschappen online kunnen oprichten. 

 de upgrade van de e-Griffie-applicatie. Naast het online oprichten van een VZW, zal het 

voor iedere burger, onderneming of zijn gemachtigde mogelijk worden alle wijzigingen, 

die niet verplicht via een notaris moeten verlopen, elektronisch mee te delen. 

 de ontwikkeling van een e-Faillissement-applicatie die toelaat dat de gegevens inzake 

faillissementen rechtstreeks doorstromen van de griffies naar de KBO en naar alle 

diensten of bestemmelingen die deze informatie nodig hebben, zonder dat men 

hiervoor het Belgisch Staatsblad nog dient te raadplegen. 

 de veralgemeende uitrol bij alle notarissen van e-Registration tegen 1 januari 2015 met 

als doel de digitalisering van notariële akten en de hierbij horende hypothecaire 

formaliteiten. 
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Er zullen verschillende sectorale vereenvoudigingsprojecten worden opgestart voor een bepaalde 

doelgroep of rond een cluster van wetgeving voor een bepaalde sector. Het gaat bijvoorbeeld om de 

vereenvoudiging van de verplichtingen voor werven in de bouwsector. 

Er zal ook worden gesnoeid in het aantal door de overheid verplichte enquêtes. 

Er zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelijke invoering van vaste verandermomenten 

voor wetgeving naar Brits en Nederlands voorbeeld. Vanuit zijn bevoegdheden zal de staatssecretaris 

erop toezien dat bij omzettingswetgeving geen goldplating plaatsvindt. 

7.2 ALGEMENE BELEIDSNOTA 

Met de ‘Only Once’ wet van 5 mei 2014 wordt het hergebruik van gegevens die reeds beschikbaar 

zijn in authentieke bronnen in de werking van de federale overheidsdiensten verankerd. De 

implementatie van deze wetgeving zal door de DAV actief gecoördineerd en ondersteund worden. 

Inzake de specifieke projecten wordt verder verduidelijkt dat een gegeven waarover de KBO 

beschikt, niet meer aan een andere overheidsorganisatie zal moeten worden bezorgd. De kwaliteit 

van de gegevens van de KBO moet verder worden verbeterd om er een performant en toegankelijk 

instrument van te maken, het gebruik ervan te verhogen en daardoor het Only Once beginsel te 

concretiseren. Er zal een wetsaanpassing gebeuren zodat alle ondernemingen en zelfstandigen aan 

de KBO een e-mailadres moeten melden dat dan als officieel adres wordt erkend en dat wettelijk 

hetzelfde zal zijn als het fysieke adres van de maatschappelijke zetel. 

De e-Depot-toepassing waardoor notarissen vennootschappen online kunnen oprichten zal verder 

worden ondersteund en ontwikkeld. Naast de oprichting zal het ook mogelijk worden om alle 

statutaire wijzigingen elektronisch door te sturen naar de griffies, het Belgisch Staatsblad en de KBO. 

Bovendien zal onderzocht worden hoe en binnen welke termijn het gebruik van deze toepassing kan 

verplicht worden voor elke persoon die een vennootschap wil oprichten via de notaris. 

 

8 GELIJKE KANSEN 

De staatssecretaris wil zo snel mogelijk werk maken van de evaluatie van de genderwet, 

antidiscriminatie- en antiracismewetten uit 2007. Wettelijk is bepaald dat deze wetten om de 5 jaar 

door het Parlement geëvalueerd moeten worden op de toepassing en de doeltreffendheid. De 

evaluatie zal plaatsvinden op basis van een door een commissie van experts voorgelegd verslag, 

nadat het Interfederaal Centrum en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werden 

gehoord. De antidiscriminatiewet voorziet in de mogelijkheid van positieve acties. De staatssecretaris 

zal in overleg treden met haar collega-ministers om de situaties en voorwaarden van maatregelen 

van positieve acties in een Koninklijk Besluit te specificeren. 

Op dit moment zijn twee meetinstrumenten beschikbaar om discriminatie te monitoren, waaronder 

de diversiteitsbarometer. De staatssecretaris wil deze instrumenten evalueren en desgevallend 

bijsturen. 
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9 ARMOEDEBESTRIJDING 

9.1 BELEIDSVERKLARING 

Het tweede federale plan armoedebestrijding en de evaluatie ervan zullen de basis vormen voor een 

derde federaal plan armoedebestrijding dat zal worden uitgewerkt met de participatie van alle 

stakeholders, inzonderheid de mensen die in armoede leven. 

Binnen de interministeriële conferentie Integratie in de Maatschappij zal een werkgroep Dakloosheid 

werken op basis van het samenwerkingsakkoord. De stand van zaken van het project “Housing First 

Belgium” en van de onderrichtingen hiervan zullen worden gerapporteerd. Zodoende kunnen 

ervaringen en kennis uitgewisseld worden inzake evidence-based policy voor de strijd tegen 

dakloosheid. 

 

10  AMBTENARENZAKEN 

Voor ondernemingen en burgers geldt dat men nog te veel hetzelfde moet vragen op verschillende 

plaatsen. Ook bij het verzamelen van informatie is dat een probleem. Betere afstemming en 

samenwerking tussen overheidsdiensten is een noodzakelijkheid. 

Waar mogelijk zullen rechten automatisch worden toegekend en formulieren vooraf ingevuld en 

bezorgd. Daarbij zal de overheid geen gegevens meer opvragen waarover ze reeds beschikt (het only-

once principe). 

Met respect voor de privacy zullen gegevens waar mogelijk rechtstreeks bij de authentieke bron 

geconsulteerd worden en gevalideerde gegevens tussen de overheidsdiensten uitgewisseld worden. 

Digitalisering van interne en externe processen wordt de standaard. 

 

11  PRIVACY 

Als eerste aandachtspunt wordt in de beleidsverklaring verwezen naar de onderhandelingen op 

Europees niveau rond een nieuw kader op het vlak van persoonsgegevensbescherming en het vrij 

verkeer van gegevens. Met het voorstel van de Europese Commissie voor een algemene verordening 

enerzijds en een richtlijn voor de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens in de 

strafrechtelijke en politionele sfeer anderzijds, werkt de Europese Unie aan een modernisering van 

de privacywetgeving. 
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12  FINANCIËN 

In het kader van de vereenvoudiging van de federale fiscale wetgeving zal deze worden 

gecoördineerd en gebundeld in een Federale Codex Fiscaliteit. Daarnaast zal de zienswijze van de 

administratie op de toepassing van de fiscale wetgeving eenvormig en systematisch worden gedeeld 

met de belastingplichtigen aan de hand van artikelsgewijze commentaren, zoals deze reeds bestaan 

voor het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Deze commentaren zullen de bestaande 

aanschrijvingen, beslissingen, berichten, vakcursussen, etc. vervangen. Wetswijzigingen zullen 

systematisch worden gevolgd door de publicatie van FAQ’s en een update van de administratieve 

commentaar ter zake. 

Er zal worden onderzocht of de BTW-vrijstellingsdrempel voor kleine ondernemingen kan worden 

verhoogd tot 25.000 euro. 

De algemene antimisbruikbepaling zal worden verduidelijkt aan de hand van een administratieve 

toelichting die de rechtszekerheid verhoogt voor de belastingplichtigen. De verschillen tussen het 

fiscaal strafrecht en het gemeen strafrecht worden geëvalueerd met het oog op het wegwerken van 

eventuele anomalieën en het voorkomen van dubbele sanctionering. De Dienst Voorafgaande 

Beslissingen blijft in fiscale zaken structureel en operationeel onafhankelijk werken. De Dienst zal wel 

worden geëvalueerd en indien nodig versterkt met het oog op de optimale toegankelijkheid voor 

KMO’s. De regering zal er ook voor zorgen dat de dienst zich kan blijven uitspreken over de 

toepassing van de fiscale antimisbruikbepaling teneinde de rechtszekerheid te verhogen. 

In het kader van de harmonisering van de fiscale procedures zal alle wetgeving inzake federale 

patrimoniale informatie in één wetboek worden samengebracht. 

Binnen het pakket nieuwe fiscale maatregelen is er vooreerst aandacht voor het verhogen van de 

forfaitaire beroepskosten. Deze maatregel beoogt o.m. de koopkracht en het verschil tussen 

verloning uit werk en uitkeringen te verhogen, teneinde werk lonender te maken. In het kader van 

het wegwerken van de concurrentiehandicap zet de Regering in op een sociaal gecorrigeerde 

indexsprong, een versnelde uitvoering van het competitiviteitspact en een aangehouden 

loonmatiging. 

In de vennootschapsbelasting sluit de Regering een Fiscaal Pact af. De regering wil zich engageren om 

de volgende 5 jaar geen fundamentele wijzingen aan de fiscaliteit voor ondernemingen door te 

voeren. Het nominale tarief blijft daardoor relatief gezien hoog maar kan omlaag gewerkt worden 

door het toepassen van systemen als de notionele interestaftrek of andere fiscale aftrekken. 

De voorwaarden voor een verlaagd BTW-tarief inzake renovatie worden verstrengd. De woning zal 

voortaan [vanaf 1 januari 2016; niet opgenomen in de algemene beleidsnota 2015] minstens 10 jaar 

oud moeten zijn in plaats van 5 jaar. Alle niet-arbeidsgerelateerde fiscale uitgaven worden niet 

geïndexeerd.  

Opmerkelijk tenslotte is dat noch in de beleidsverklaring, noch in de algemene beleidsnota enige 

aandacht wordt geschonken aan het onderwerp van de tax shift. 
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13  DIGITALE AGENDA 

De regering zal de aantrekkingskracht van haar digitale dienstverlening vergroten met 

gebruiksvriendelijke en kwaliteitsvolle toepassingen. De ontwikkeling van gebruiksvriendelijke tools 

en apps naar burgers, ondernemingen en interne klanten moet prioriteit krijgen. Tax-on-web en 

student@work hebben geleerd dat dit de tevredenheid bij burgers verhoogt, de kwaliteit ten goede 

komt en de prijs drukt. 

De federale overheid zal een actieve rol spelen om de digitale samenleving te stimuleren en wil 

daarin in eerste instantie alle “levensgebeurtenissen” van bedrijven en burgers faciliteren (eBirth, e-

depot, …), door de tussenkomst van betrokkenen minimaal te houden. Het only once-principe blijft 

een basisbeginsel en de regering wil het beleidsniveau-overschrijdend uitbouwen. 

Daarnaast zal de datakwaliteit van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) verder verbeterd 

worden om er een performant en toegankelijk instrument van te maken dat meer wordt gebruikt. 

Verder zal er een wetsaanpassing komen om het e-mailadres dat ondernemingen en zelfstandigen 

verstrekken als officieel adres te erkennen zodat dit wettelijk hetzelfde zal zijn als het fysieke adres 

van de maatschappelijke zetel. 

De federale regering maakt werk van open data: de beschikbaarstelling van data aan bedrijven, 

wetenschappers en burgers, met respect voor de privacy. 

Inzake het Bel-me-niet-meer-principe voorziet Boek VI van het WER in de mogelijkheid tot erkenning 

van een vereniging die een unieke databank beheert met de nummers van de abonnees die geen 

telefonische marketing willen krijgen. Een koninklijk besluit zal de erkenningscriteria voor een 

dergelijke vereniging regelen. Het ontwerp van besluit is in staat van einduitwerking in 

samenwerking met de minister van Consumenten. 

 

14   BINNENLANDSE ZAKEN, VEILIGHEID EN POLITIE 

In het kader van diverse initiatieven die een beter criminaliteitsbeheer moeten toelaten zal de 

regeling in verband met de kraakpanden worden herzien. Op die manier zullen de eigenaars van de 

gebouwen die terug willen kunnen beschikken over het gebouw, hun rechten verstevigd zien. 

Er zal worden ingezet op het versterken van het brandpreventiebeleid. In eerste instantie zal worden 

gestreefd naar een éénvormige reglementering inzake brandpreventie. Daartoe zal een kader 

worden gecreëerd waarin de federale overheden, gewesten en gemeenschappen constructief 

overleggen over een uniforme aanpak van de reglementering inzake brandpreventie, zodat de 

basisnormen uit het koninklijk besluit van 7 juli 1994 en de specifieke normen inzake de 

brandpreventie van de deelstaten beter op elkaar zijn afgestemd en gelijklopend zijn in de 

verschillende deelstaten. 

Dankzij een meer uniforme aanpak van de reglementering inzake brandpreventie zullen de 

bouwheren, ontwerpers, aannemers, producenten, overheden… beschikken over een transparante 

reglementering inzake brandpreventie die beter op elkaar is afgestemd en uniform is over alle 

bestuursniveaus. Het aantal conflicten tussen verschillende reglementeringen onderling zal drastisch 
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worden verminderd waardoor het ook gemakkelijker wordt om afwijkingen gezamenlijk te 

beoordelen. Als resultaat hiervan zal het voor de brandweer eenvoudiger worden om 

brandpreventieverslagen op te stellen en voor bouwheren minder studiewerk vergen om hun 

bouwplannen te realiseren. 

De efficiënte handhaving van de voorschriften van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 zal worden 

gerealiseerd door de invoering van administratieve sancties om inbreuken op deze voorschriften te 

bestraffen en door een extern nazicht van het ontwerp en de uitvoering van specifieke 

brandveiligheidssystemen. Het invoeren van administratieve sancties voor inbreuken inzake 

brandpreventie zal toelaten om snel en adequaat op te treden waardoor brandveiligheid van nieuwe 

gebouwen zal verbeteren doordat het aantal inbreuken verminderd. 

Inzake de organisatie van de brandpreventie is het koninklijk besluit tot vastlegging van de 

organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones van toepassing. De brandpreventie zal 

in een breder daglicht worden gesteld. Een actieplan wordt voorop gesteld en men vestigt de 

aandacht op de twee grote aspecten van de brandpreventie namelijk het bewust maken van de 

burger gekoppeld aan de adviesverlening en de controle van de regelgeving. De brandpreventie 

maakt integraal deel uit van de veiligheidsketen en is de beste voorbereiding tot de interventie. 

 

15 LEEFMILIEU 

In samenwerking met de Gewesten zal een stookoliefonds worden opgericht om 

bodemverontreiniging aan te pakken. 

 

16  WERK 

Om de kosten van arbeid te verlagen en zo de werkgelegenheid aan te zwengelen zal de regering de 

volgende maatregelen treffen : 

— een éénmalige indexsprong van 2 %, die voor de lage inkomens en de uitkeringen gedeeltelijk zal 

worden gecompenseerd, maar die voor werkgevers de loonkostenhandicap verkleint. 

— een aangehouden loonmatiging zolang de loonkostenhandicap niet is weggewerkt. 

— de bijkomende middelen uit het competitiviteitspact en de 1 % BV vermindering verwezenlijken 

vanaf 2016 een substantiële lastenverlaging en doen het tarief voor de RSZ-werkgeversbijdragen 

afnemen in de richting van 25 %. 

— er komt een specifieke lastenverlaging voor eerste aanwervingen door kleine bedrijven. Voor heel 

kleine ondernemingen en voor de starters die de stap zetten naar de aanwerving van hun eerste 

werknemers, zal de specifieke bijdragevermindering voor de aanwerving van de eerste, tweede en 

derde werknemer verhoogd worden, en dit vanaf het eerste kwartaal 2015. Daarvoor is in de 

begroting een enveloppe van 7 miljoen € voorzien. 
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—van de sociale partners, ook op sectoraal vlak, wordt verwacht dat zij de marges die vrijkomen, 

maximaal inzetten op jobcreatie. 

De wet van 1996 op het concurrentievermogen zal worden aangepast, met het doel ze beter 

afdwingbaar te maken en ervoor te zorgen dat eventuele toenames van de loonhandicap snel 

worden gecorrigeerd. Dit is het sluitstuk van een beleid dat de lonen concurrentieel maakt en houdt. 

Maar indien de sociale partners niet tijdig tot een unaniem akkoord komen, zal de regering dus zelf in 

het belang van de werkgelegenheid via een in Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit de bindende 

maximale loonnorm vastleggen. 

Om werken lonender te maken zal de regering de forfaitaire beroepskosten vanaf 2015 verhogen. 

Werknemers met een laag of gemiddeld inkomen zullen daardoor netto meer overhouden, wat voor 

hen de impact van de indexsprong zal compenseren. 

Levenslang leren is al lang een prioritair thema op zowel Europese als regionale en federale 

beleidsagenda’s. Uit het verslag van de Expertengroep (“Arbeidskosten, loonsubsidies, 

arbeidsproductiviteit en opleidingsinspanningen van ondernemingen” van de Expertengroep 

“Concurrentievermogen en Werkgelegenheid” (EGCW) van juli 2013) is echter gebleken dat het 

actuele wettelijke kader voor verbetering vatbaar is. 

De minister wil dit kader moderniseren, met een gedeelde en afdwingbare verantwoordelijkheid 

van werknemers en werkgevers als resultaat. 

De recente Competitiviteitswet van 15 mei 2014 heeft een (bijkomende) verplichting voor 

ondernemingen ingesteld om minstens één dag opleiding per werknemer per jaar te voorzien. Voor 

deze (bijkomende) verplichting is er geen controlemechanisme. 

Het regeerakkoord bepaalt daarom dat de regering de bestaande opleidingsdoelstelling zal 

moderniseren in functie van de effectieve en afdwingbare verhoging ervan, bijvoorbeeld door de 

formulering van een nieuwe doelstelling om opleiding in ondernemingen te stimuleren, met een 

gedeelde en afdwingbare verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers. Er komt onderzoek 

naar de integratie van de opleidingsinspanning in een loopbaanrekening voor iedere werknemer. 

De minister wil samen met de minister van Sociale Zaken de periode van gewaarborgd loon in geval 

van arbeidsongeschiktheid hervormen. Deze oefening moet niet alleen gebeuren in het kader van de 

harmonisering van het statuut arbeiders-bedienden, maar de regering wil daarenboven de 

werkgevers responsabiliseren. Het is de bedoeling om de periode van gewaarborgd loon van 1 

maand naar 2 maanden te verlengen. Deze maatregel moet werkgevers ertoe aanzetten om via 

preventieve maatregelen en aangepast werk te vermijden dat werknemers definitief de arbeidsmarkt 

verlaten en arbeidsongeschikt blijven. 

Het sectoraal sociaal overleg is erin geslaagd meer dan 100 fondsen voor bestaanszekerheid op te 

richten. Deze fondsen die bijna allemaal exclusief met private middelen worden gefinancierd kunnen 

een 4-tal soorten opdrachten vervullen: 

— het toekennen van voordelen aan werknemers; 

— het organiseren van vakopleiding; 

— het verzekeren van de veiligheid en gezondheid van werknemers; 



CIB Studiedienst/Synthese Beleidsverklaringen & Algemene Beleidsnota’s/2015 03 10 16 

 

— de uitvoering van opdrachten die andere wetten of reglementen voorzien, zoals i.v.m. de 

aanvullende pensioenen, SWT, etc. 

De inning bij de werkgevers van de noodzakelijke bijdragen om al deze taken te financieren kan 

gebeuren in eigen beheer door het fonds zelf of worden uitbesteed aan de RSZ, zoals bij de grote 

meerderheid het geval is. Deze fondsen moeten rapporteren aan de hand van een jaarverslag en 

jaarrekening die beide publiek zijn. De regering zal maatregelen nemen om deze rapportering en het 

toezicht op de naleving ervan nog te verbeteren, zodat de transparantie van deze belangrijke sociale 

instellingen nog versterkt wordt. Hiertoe zal ook in overleg met de sociale partners de wijze van 

inning van de bijdragen worden besproken. 

Deze regering heeft ook het voornemen om het aantal paritaire comités verder te verminderen. De 

doelstelling zal in de tijd worden gespreid. Een dergelijke hervorming vraagt voorbereiding en tijd om 

het sectoraal sociaal overleg niet te ontwrichten. Het huidige netwerk van ongeveer 170 paritaire 

comités en subcomités is het resultaat van een historische evolutie die startte met het Ontwerp van 

Sociaal Pakt van 1944. Hierdoor zijn structuren en relaties gegroeid die hun diensten hebben 

bewezen en nog bewijzen en die niet plotsklaps kunnen worden gewijzigd. Daarbij moet ook 

rekening worden gehouden met het feit dat de paritaire comités wel worden opgericht door de 

overheid, maar in werkelijkheid een afspiegeling zijn van de structuren van de sectorale sociale 

partners. De collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in de paritaire organen, vormen tenslotte 

ook het sociaal statuut van de werknemers en ze bepalen de loonkost voor de werkgevers. 

De minister acht een modernisering van de structuren en de werking van het sectoraal sociaal 

overleg noodzakelijk. De hedendaagse economische activiteiten zijn niet meer deze van kort na de 

tweede wereldoorlog. De afbakening van de huidige paritaire comités laten dikwijls niet meer toe om 

nieuwe ondernemingsactiviteiten duidelijk toe te wijzen aan een bepaald comité. 

Hetzelfde geldt voor de nieuwe ondernemingsstructuren en samenwerkingsverbanden. Deze 

situaties leiden tot ontwrichting van het sociaal overleg en scheppen rechtsonzekerheid voor zowel 

de werkgevers als de werknemers. Alle ondernemingen die eenzelfde activiteit uitoefenen moeten in 

hetzelfde paritair comité worden ondergebracht. Het behoren tot het ene of het andere paritaire 

comité mag met andere woorden geen element zijn van concurrentievervalsing tussen 

ondernemingen actief binnen dezelfde branche. Ook het “shoppen” van bedrijven naar het 

“goedkoopste” paritaire comité wordt op die manier onmogelijk gemaakt. 

Het oprichten en opheffen van paritaire comités vormt geen doel op zich. Een paritair comité heeft 

slechts zin wanneer dit orgaan kan werken. D.w.z. onderhandelingen voeren, akkoorden sluiten, 

adviezen en voorstellen formuleren en verzoenend optreden bij (dreigende) sociale conflicten. Een 

goed werkend paritair comité is het resultaat van een samenspel van de overheid en de sociale 

partners. De overheid richt — na consultatie van de sociale partners — een paritair comité op en de 

sociale partners zijn bereid om in het comité te zetelen. Dit laatste kan niet juridisch worden 

afgedwongen. Wanneer bijgevolg de representatieve werkgever- en werknemersorganisaties niet 

ingaan op het verzoek tot vertegenwoordiging blijft het comité een niet-functionerend orgaan. 

Hervorming van paritaire comités betekent ook de hervorming van het geheel van de in de sectoren 

bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten. CAO’s zullen moeten worden heronderhandeld en 

ook de reorganisatie van de fondsen voor bestaanszekerheid zal hier een onderdeel van uitmaken. 
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Een hervorming van de paritaire comités betekent niet automatisch een hervorming van de 

conventionele regels die in de sectoren zijn vastgelegd. Dit is het onderwerp van sociaal overleg. 

Eventueel zullen overgangsmaatregelen moeten worden voorzien in de wet van 5 december 1968 

betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités en in de wet van 7 januari 

1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid. 

Meer concreet heeft de harmonisatie van het arbeider- en bediendestatuut een invloed op de 

structuur van de paritaire comités. Momenteel bestaan er 40 paritaire comités en 41 subcomités die 

exclusief bevoegd zijn voor arbeiders en 23 paritaire comités en 3 subcomités die exclusief bevoegd 

zijn voor bedienden. In de schoot van de Groep van 10 en van de NAR zijn verkennende gesprekken 

bezig over hoe de harmonisatieproblematiek zal worden aangepakt en in het verlengde hiervan 

kunnen de sectoren besprekingen voeren om de structuren te vereenvoudigen. De regering hoopt 

dat deze besprekingen binnen afzienbare tijd richtinggevend zullen zijn voor de acties die de regering 

ter zake moet ondernemen. 

Tot slot zijn er bedrijfstakken waar de sociale partners gesprekken voeren of hebben gevoerd over de 

fusie van comités. Er zullen de nodige initiatieven worden genomen om dit overleg te stimuleren of 

opnieuw op te starten. Verder zal ook worden onderzocht of comités en subcomités die niet-

functionerend zijn (omdat ze niet zijn samengesteld) of waarvan het voortbestaan niet meer 

pertinent is (omdat ze bvb. nooit samenkomen) kunnen opgeheven worden. 

Gelet op deze elementen is het duidelijk dat de regering in de uitvoering van dit punt van het 

regeerakkoord een maximale consensus met de sociale partners zal nastreven en dat resultaten 

slechts op middellange termijn kunnen worden verwacht. De administratie zal uiteraard in deze 

dossiers de nodige technische ondersteuning verlenen aan de sociale partners. 

 

17  GEEN VASTGOEDGERELATEERDE PUNTEN 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mobiliteit, Buitenlandse Zaken, Asiel en Migratie, Energie, 

Noordzee, Duurzame Ontwikkeling, Begroting, Ontwikkelingssamenwerking, Eerste Minister, 

Personen met een Handicap, Buitenlandse Handel, Nationale Loterij, Grootstedenbeleid, 

Wetenschapsbeleid, Defensie, Pensioenen, Sociale Fraude. 

 

 

 

 

 

 

 

 


