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Inleiding
Op zondag 26 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het federale
en Europese Parlement, en ook voor de regionale parlementen.
Een erg belangrijke dag dus, want de verkozenen van het volk
worden voor een periode van – in principe – 5 jaar aangeduid,
en dit van regionaal tot Europees niveau.
UNIZO heeft de traditie om een sterk uitgebouwd memorandum
op te stellen in de aanloop naar de verkiezingen, en om met
deze ondernemersprioriteiten het beleid van de toekomstige
parlementen en regeringen te beïnvloeden, ten voordele van
ondernemers én samenleving. En we kunnen zeker goede
resultaten op dit vlak voorleggen. Twee krachtige voorbeelden
ter illustratie uit het UNIZO memorandum van januari 2014:
· Een KMO-tarief in de vennootschapsbelasting van 20%:
intussen realiteit voor onze ondernemers sinds 2018.
· E en plan voor een sterke reductie van de loonlast
via een indexsprong en een vermindering van de
werkgeversbijdragen in verschillende etappes: intussen
in belangrijke mate uitgevoerd via de zogenaamde taxshift.
Het UNIZO memorandum had dus impact op beleidsmakers en
leidde tot concrete resultaten voor ondernemers. Dat willen we
met dit nieuwe memorandum opnieuw realiseren.
Net zoals bij het vorige memorandum vertrokken we voor de
opmaak van dit memorandum van een enquête bij de UNIZOleden. Ze werd in april 2018 afgenomen en door ruim 1.500
ondernemers beantwoord.
Volgens de resultaten van deze enquête storen ondernemers
zich vooral aan volgende problemen die te maken hebben met
overheidsbeleid:
1

Belastingdruk

56%

2

Administratieve rompslomp

50%

3

Sociaal statuut als zelfstandige

50%

(pensioen, ziekte)
4

Loonkost personeel

47%

5

Oneerlijke concurrentie

30%

6

Vinden en houden van geschikt personeel

25%

7

Wetgeving en regelgeving omtrent arbeid

24%

8

Complexe/snel wijzigende fiscale

22%
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reglementering

4

9
10

Betalingsgedrag klanten

18%

Inspecties en controles van overheidsinstanties

16%

Hoge belastingen en loonkost stonden ook bij eerdere

Ook hier 2 krachtige voorbeelden van bakens die we willen

bevragingen altijd hoog genoteerd. T.o.v. dezelfde enquête in

verzetten ter illustratie:

2013 scoort de administratieve rompslomp en het zwakkere

· Na de verlaging van de vennootschapsbelasting voor KMO’s

sociaal statuut van de zelfstandige nu wel hoger in de ranking.

pleiten we voor een verlaging van de personenbelasting voor
ondernemers door middel van een “ondernemersaftrek” van

We vroegen ook welke thema’s de inzet moeten zijn van het

20% op het inkomen, met een maximum van 20.000 euro.

debat in de kiesstrijd, ook een identieke vraag als in 2013, met

· Na de gelijkschakeling van het minimumpensioen tussen

volgend resultaat:

werknemers en zelfstandigen, willen we nu een gelijkschakeling van de berekeningswijze van de pensioenen door

1

Daling loonkosten

37%

2

Lagere belastingen

35%

3

Sociale zekerheid betaalbaar houden door

29%

meer te richten naar wie nodig heeft

de afschaffing van de zogenaamde correctiecoëfficiënt.
Voorstellen voor beter ondernemerschap lanceren we in
het belang van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen
en Brussel. Maar we zijn er ook van overtuigd dat een

4

Efficiëntere overheid

29%

5

Mobiliteitsproblemen aanpakken (files)

21%

aangemoedigd die met inzet van eigen financiële middelen

6

Gecontroleerde migratie binnen en naar Europa

12%

een zelfstandige zaak starten, leiden of verder uitbouwen,

7

Dynamischere arbeidsmarkt (flexibiliteit)

8%

8

Ruimte om te ondernemen

8%

9

Behouden van natuur en openbare ruimte

7%

Meer economische groei en stijging

6%

10

productiviteit
11

Nieuwe staatshervorming met meer

4%

bevoegdheden voor de deelstaten Vlaanderen en
Andere

essentieel is voor een toekomstgerichte en welvarende
samenleving.
Over al deze voorstellen willen we in overleg gaan met de
beleidsmakers, zowel in de aanloop naar de verkiezingen
als de volgende vijf jaar. In onze visie komt een goed
ondernemersbeleid namelijk tot stand na betrokkenheid van de
relevante stakeholders. En op het vlak van ondernemersbeleid
is dat dus na overleg met de grootste ondernemersorganisatie

Brussel
12

ondernemersvriendelijk klimaat waarbij mensen worden

in Vlaanderen en Brussel: UNIZO.
3%

Opnieuw scoren loonkost en belastingen zeer hoog, gevolgd
door het richten van de sociale zekerheid naar wie die echt
nodig heeft, en een efficiëntere overheid. Op de vijfde plaats
staat de aanpak van de mobiliteitsproblemen, en dat is
3 plaatsen hoger dan in 2013…
Op basis van deze en andere resultaten van de enquête en
na besprekingen met ondernemers en sectororganisaties
hebben we dit memorandum opgebouwd. Opnieuw willen
we hiermee de bakens verzetten voor een toekomstgerichte
ondernemerspolitiek. Tal van thema’s komen daarbij aan
bod: fiscaliteit, sociale zekerheid, mobiliteit, opleiding,
werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, energie, circulaire
economie, digitalisering, efficiënte overheid,… Dat geeft
ook goed de reikwijdte van UNIZO aan: op alle domeinen die
ondernemers aanbelangen is UNIZO als belangenbehartiger
meer mogelijkheden te geven. En dit zowel op Europees,
Belgisch, Vlaams en Brussels niveau.
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actief en doet ze concrete voorstellen om het ondernemerschap

5

Hervorming van de fiscaliteit
voor ondernemers

1

#

De belastingdruk, het is en blijft de grootste bekommernis

En hoewel belastingen een noodzakelijk kwaad zijn, mogen ze

van onze Belgische ondernemers. Zelfs na de recent ingevoer-

niet verworden tot een al te zware last om te dragen. Zolang

de hervorming van de vennootschapsbelasting. En onze

een ondernemer zijn rekening kan blijven betalen en een

ondernemers hebben gelijk, want de belastingdruk in België

voldoende grote winst kan realiseren zal er weinig commotie

mag dan wel dalende zijn, in vergelijking met onze omringende

ontstaan. De goede economische situatie en de bijhorende

landen blijft hij torenhoog. Het verschil tussen het Europese

jobcreatie bieden aan de volgende regering een uitgelezen

gemiddelde blijft groot, zowel voor de personenbelasting als

kans om een inspanning te doen om deze belastingdruk sterk

de vennootschapsbelasting1.

te doen dalen. In de eerste plaats moet er ingezet worden op
een vermindering van het overheidsbeslag door een doorgedreven informatisering van overheidsdiensten, waardoor

Personenbelasting als % BBP

enerzijds de belastingen kunnen dalen, maar ook meer geld
kan gaan naar broodnodige investeringen. De investeringen

14

worden elders in dit memorandum in meer detail besproken.
In dit deel gaan we in op de belastingen die op de schouders

12

van onze ondernemers wegen.

10

UNIZO formuleert hieronder voorstellen om te evolueren naar
een beter ondernemersklimaat. Deze voorstellen behelzen

8

zowel ingrepen op de belastingdruk als, en evenzeer belangrijk,
een verandering in mentaliteit. De nadruk moet liggen op

6

de vertrouwensband die bestaat tussen ondernemers en de

4

Belgium

administratie. Daarnaast moet er werk gemaakt worden van

EU-28

een doorgedreven vereenvoudiging van de fiscaliteit, zowel
in de vennootschapsbelasting als de personenbelasting en

2

0

de BTW.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vennootschapsbelasting als % BBP
4,0

1. Sterk beleid, zonder lapmiddelen
De voorbije regeringen hebben geprobeerd om de inkomsten
van de schatkist te verhogen door de grote vermogens aan te
spreken. Enkele van deze initiatieven die de vermogens hebben
geviseerd zijn echter verwaterd tot een belastingverhoging

3,5

voor de middenklasse of een kost voor de schatkist. Zie
bijvoorbeeld de speculatietaks, waarvan de inkomsten

3,0

ruimschoots overtroffen werden door de vermindering van
de beurstaks. Zo ook de nieuwste uitvinding, de effectentaks.

2,5

Het blijkt dat de personen waarvoor de belasting in het leven
wordt geroepen, de echte grote vermogens, ontsnappen en de

2,0

maatregel niet opbrengt wat ervan verwacht werd. Dit omwille
van de mogelijkheid om het kapitaal op effectenrekeningen

1,5
1,0

Belgium

te verplaatsen naar andere landen in één muisklik, alsook

EU-28

het feit dat aandelen op naam niet geviseerd worden door de
effectentaks.
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0,5
0,0

ontbreken van een echte belasting op vermogen in België,
zonder dat stilgestaan wordt bij de belastingen die in België
worden geheven op alle soorten en vormen van vermogen.
Naast de belastingen op beursverrichtingen, deelname
aan verzekeringscontracten en consorten, worden hoge

1

6

Er wordt met de regelmaat van de klok verwezen naar het
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bron: OESO en Eurostat

belastingen geheven via successierechten, schenkingen en

zoals de lagere vennootschapsbelasting, aan de andere kant

registratierechten. Ook dit zijn belastingen op vermogens.

neemt men ongeveer hetzelfde terug met compenserende

Het wordt dringend tijd dat de politiek van de lapmiddelen

maatregelen zoals een verhoogde minimale bezoldiging

overboord gegooid wordt. Elke nieuwe belasting die op

of de effectieve belastingsupplementen op controles. Een

vermogen wordt ingevoerd blijkt een flauw afkooksel van

hervorming met winnaars en verliezers met andere woorden en

een symbooldossier. Daarom is de regeling ondoordacht, niet

meer een verschuiving van de lasten tussen vennootschappen.

onderzocht en vooral meer schadelijk dan vernieuwend. De

De daling van het tarief is echter een sterk signaal naar

echte dupe is maar al te vaak de zelfstandige ondernemer

investeerders en een stap in de goede richting naar meer

die opnieuw een stukje van zijn opgebouwd vermogen ziet

concurrentiële tarieven ten opzichte van andere landen.

verdwijnen.
De impactanalyse van de her vorming zal pas binnen
enkele maanden of jaren kunnen plaatsvinden, maar

→ UNIZO-voorstel

het is te verwachten dat de belastingdruk voor Belgische
vennootschappen nog steeds hoger zal liggen dan in de

UNIZO dringt daarom aan om drie belangrijke principes te

ons omringende landen. Deze landen zitten immers ook

hanteren vooraleer nieuwe fiscale wetten ingevoerd worden.

niet stil op het gebied van het verlagen van de lasten op
bedrijven. De verlaging van het tarief van de Belgische

1.

2.

3.

Maak een impactanalyse: zorg ervoor dat de geviseerde

vennootschapsbelasting naar 25% vanaf aanslagjaar 2021

groepen ook effectief de belasting betalen, zodat het

is een zeer belangrijke stap, en toch is de kans groot dat

niet ten koste gaat van de zelfstandige ondernemer.

we achterop blijven hinken ten opzichte van het merendeel

Hou rekening met de economische impact van nieuwe

van de buurlanden zoals blijkt uit de grafiek op de volgende

belastingen.

pagina. In deze grafiek 2/3 wordt er rekening gehouden met

Denk aan de hoge belastingdruk: de zelfstandige

inkomstenbelastingen maar ook verplichte bijdragen die door

ondernemer vindt de hoge belastingdruk een groot

vennootschappen gedragen worden in de verschillende landen.

probleem. Denk na of een extra belasting nog te dragen

De cijfers geven een indicatie van de grootteorde van onze

valt.

achterstand en van de mogelijkheid en noodzaak om extra

Beschouw eventuele nieuwe belastingen als oplossing

inspanningen te leveren.

voor een probleem, niet als een zuivere inkomstenpost:
wanneer een belasting wordt ingevoerd moet aangetoond

De hervorming omvat onder andere een aanvullende heffing

worden dat er een duidelijke noodzaak is. Een zuivere

voor vennootschappen die geen of te weinig loon uitkeren aan

budgettaire noodzaak is niet meer aanvaardbaar, zolang

hun bedrijfsleider. Deze aanvullende heffing bedraagt 5% op

de uitgaven van de overheid niet dalen. Een nieuwe

het te weinig betaalde bedrag. De belangrijkste problemen

belasting invoeren kan bovendien enkel aanvaard worden

zitten echter niet in de hoogte van de aanvullende heffing,

als een andere belasting verdwijnt of verminderd wordt.

maar in het verlies aan flexibiliteit in de KMO. Waar er vroeger
de keuze was om het verlaagd opklimmend tarief toe te passen,
wordt de keuze nu reeds voor de KMO gemaakt. De maatregel

2. Vennootschapsbelasting – optimaliseer het
nieuwe systeem

kadert in het tegengaan van de vervennootschappelijking,
waarbij ondernemers een eenmanszaak zouden omzetten in
een vennootschap om fiscale voordelen te bekomen.

De inspanningen die geleverd werden om de vennootschapsbelasting drastisch te hervormen worden zeer positief

Ook op het vlak van controles grijpt de overheid in, door het

onthaald bij de Belgische ondernemers. Uit onderzoek blijkt

invoeren van een effectieve belasting op supplementen naar

dat het vertrouwen in deze regering groot is, en dat kan niet

aanleiding van een fiscale controle. Indien een ondernemer

apart gezien worden van deze belangrijke hervorming2.

bepaalde belastingverhogingen moet opnemen in zijn
belastingen na een controle is het vanaf aanslagjaar 2021 niet
meer mogelijk om deze te compenseren met overgedragen

belangrijkste speerpunt de verlaging van het tarief en het

fiscale verliezen. Een vergetelheid in hoofde van de ondernemer

verlaagde tarief van 20% voor KMO-vennootschappen, diende

leidt dus steeds tot een effectieve belasting, zelfs indien de

echter budgetneutraal te zijn. Aan de ene kant geeft men iets,

vennootschap verlieslatend is tijdens dat jaar.

2

Enquête verkiezingen 2019, UNIZO

3

Deze grafiek houdt geen rekening met de hervorming van de vennootschapsbelasting, omdat een analyse pas in de komende maanden plaats kan vinden.

4

Bron: “Paying taxes 2018: In-depth analysis on tax systems in 190 economies”, PwC
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De hervorming van de vennootschapsbelasting, met als

7

Belastingdruk bij vennootschappen in 2016 (in %)
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→ UNIZO-voorstellen
UNIZO wil zich inzetten om het aantal verliezers te beperken

De effectieve belasting op supplementen na belasting-

door de scherpe kantjes van het akkoord omtrent de hervorming

controle afschaffen zou bovendien een oplossing bieden

van de vennootschapsbelasting bij te schaven.

voor mogelijke problemen met de minimale bezoldiging voor
bedrijfsleiders. Bedrijven die immers naar aanleiding van

1. Effectieve belastingsupplementen afschaffen

controle hun belastbare basis zien stijgen door een stijging
van de verworpen uitgaven, zullen eventueel ook een ver-

Het idee om ondernemers te stimuleren om hun aangifte

hoogde minimale bezoldiging dienen uit te keren. Indien

correct in te vullen is lovenswaardig, maar in de praktijk

daaraan niet voldaan is, wordt een aanvullende heffing van

moeilijk te bewerkstelligen. Vaak is een inbreuk die

vijf percent toegepast.

vastgesteld wordt bij een controle immers ingegeven door
een verkeerde interpretatie van beroepskosten, vrijstellingen

2. De aanvullende heffing afschaffen
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of gunstregimes, en niet door de wil om de wet te schaden.

8

Een verhoogde sanctie door de opgelegde supplementen als

De aanvullende heffing is volgens UNIZO niet de manier om de

minimaal belastbare basis te beschouwen door aftrek van

vervennootschappelijking tegen te gaan (cf. infra). Daarenboven

verliezen en andere fiscale attributen te weigeren, zelfs indien

leidt deze nieuwe aanvullende heffing tot de nodige

het bedrijf verlieslatend is, schiet zijn doel daarom voorbij.

onduidelijkheid, vooral bij ondernemers met verschillende

Bovendien is de kans reëel dat controles nog scherper (lees

vennootschappen. Bovendien begrenst dit de mogelijkheden

buitensporig) worden dan ze momenteel reeds zijn. Het uitzicht

van een ondernemer om te opteren voor het verlaagde tarief,

op een effectieve inkomst voor de schatkist door het opleggen

aangezien de keuze een directe impact heeft in de vorm van een

van een effectieve belasting klinkt inderdaad aanlokkelijker

vijf percent heffing op de helft van de belastbare winst. Vanuit

dan een verlies aan fiscale attributen door een vennootschap

UNIZO zijn wij ervan overtuigd dat positieve maatregelen voor

die geen rechtstreekse impact heeft op de schatkist, maar

de eenmanszaken een meer doorslaggevend argument zijn

slechts na verloop van tijd leiden tot een belasting. UNIZO pleit

tegen de vervennootschappelijking (cf. infra). Daarom vragen

er daarom voor om de effectieve belasting op supplementen na

wij om de aanvullende heffing van vijf percent te verwijderen

belastingcontrole te schrappen uit de wetteksten.

uit het wetboek inkomstenbelasting.

3. O ndersteun ondernemende Vlamingen –
compenseer de risico’s

richten om hun eigen risico’s te beperken, zonder dat hiervoor

De hervorming van de vennootschapsbelasting, met het

De periodieke UNIZO KMO-barometer 5 wijst uit dat ruim

verlaagde tarief voor KMO-vennootschappen, dient als

60% van de ondernemers met een eenmanszaak de hoge

voorbeeld voor de komende regering. De effecten van de

belastingdruk als het grootste probleem beschouwen waarmee

hervorming zullen pas duidelijk worden na verloop van tijd,

ze vandaag geconfronteerd worden. Dit percentage ligt hoger

maar de impact op het geloof en het vertrouwen voor de

dan ondernemers die ervoor kiezen om met een vennootschap

ondernemingen is enorm. Na moeilijke jaren omwille van de

te werken. Dit geeft een duidelijke indicatie dat eenmanszaken

financiële crisis leeft de economie steeds verder op en een

de hoge belastingdruk als nefast beschouwen voor hun zaak.

per definitie fiscale motieven zijn.

doorgedreven economisch en fiscaal beleid kan deze positieve
tendens versterken. De verwachting is dan ook dat de door de

Ondernemers die ervoor kiezen om via een eenmanszaak te

minister van Financiën geplande impactanalyse de positieve

werken worden belast in de personenbelasting op hun volledige

invloed van de geleverde inspanningen zal onderstrepen.

netto beroepsinkomen. Dit in tegenstelling tot ondernemers
die werken via een vennootschap, waarbij de inkomsten

Niet alleen de vennootschappen, maar ook de Belgische

eerst onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting

ondernemers die kiezen om geen vennootschap op te richten

en daarna onderworpen worden aan de roerende voorheffing

hebben nood aan financiële en fiscale ademruimte. Uit het

(30%) bij uitkering aan de aandeelhouders. Zonder rekening

jaarlijkse onderzoek door UNIZO, Graydon en UCM blijkt

te houden met gunstregimes worden de inkomsten

dat eenmanszaken ongeveer 50% uitmaken van alle KMO’s.

van een KMO-vennootschap belast aan ongeveer 45%

Achter deze eenmanszaken staat de ondernemer, die zijn

(inkomstenbelasting aan 20% en RV van 30%). De belastingen

hele vermogen riskeert om zijn bijdrage te leveren aan de

in een eenmanszaak convergeren richting hetzelfde percentage

maatschappij, enerzijds door zelf meerwaarde te creëren en

aangezien de tarieven in de personenbelasting progressief zijn.

anderzijds door andere mensen tewerk te stellen. Dit zijn

Het nadeel is uiteraard wel dat de personenbelasting dadelijk

risico’s die momenteel niet voldoende beschermd worden,

te betalen is, waar dit via een vennootschap nog enigszins kan

waardoor ondernemers opteren om een vennootschap op te

uitgesteld worden door reserves aan te leggen.

AJ2019
Winsten
(in euro)

PB IN EZ (incl. gemeentebelasting)
PB
(in euro)

VENB IN VENNOOTSCHAP

VERSCHIL

Belastingdruk (in %)

VenB
(in euro)

RV 15%
(in euro)

Belastingdruk (in %)

Belastingdruk (in %)

298,5

32,34%

32,34%

2500

625

0%

510

5000

1250

0%

1020

597

32,34%

32,34%

7500

1875

1%

1530

895,5

32,34%

31,03%

10000

2500

8%

2040

1194

32,34%

24,73%

12500

3125

11%

2550

1492,5

32,34%

20,96%

15000

4051,5

16%

3060

1791

32,34%

16,31%

17500

5051,5

20%

3570

2089,5

32,34%

12,54%

20000

6051,5

23%

4080

2388

32,34%

9,71%

25000

7962

26%

5100

2985

32,34%

6,14%

30000

10212

30%

6120

3582

32,34%

2,56%

40000

14954

35%

8160

4776

32,34%

-2,56%

50000

19954

39%

10200

5970

32,34%

-6,18%

32454

43%

15300

8955

32,34%

-11,01%

44954

46%

20400

11940

32,34%

-13,42%

250000

119954

50%

64770

27784,5

37,02%

-13,08%
Bron: UNIZO-Studiedienst
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UNIZO KMO-barometer, Q3

UNIZO-MEMORANDUM 2019

75000
100000

9

Een vergelijking van de theoretische belastingdruk op dit

komen, waar een bedrag van 7280 euro in aftrek kan worden

ogenblik toont aan dat de belastingdruk bij vennootschappen

gebracht van de belastbare basis. Dit bedrag wordt enkel

beduidend lager ligt wanneer de winsten stijgen. Deze

toegekend aan ondernemers die voldoen aan een uren-

berekeningen houden zowel rekening met het verlaagde

criterium. De eerste voorwaarde, ondernemer zijn, is makkelijk

tarief van de roerende voorheffing omwille van de VVPR ter

te vervullen en te controleren op basis van inschrijving in de

regeling en de belastingvrije som in hoofde van de ondernemer

kruispuntbank. De urenvoorwaarde zorgt er dan weer voor

in de eenmanszaak, alsook de aanvullende gemeentebelasting

dat de ondernemers minstens 1225 uren heeft besteed aan

(deze wordt op 6% bepaald bij wijze van voorbeeld). Vanaf een

zijn onderneming(en) en dat hij minder tijd besteed aan

winst hoger dan 30.000 euro stijgt het verschil in belastingen

andere inkomsten (bijvoorbeeld in loondienst). De

sterk.

urenvoorwaarde bepaalt dus dat een zelfstandige in bijberoep er in principe geen aanspraak op zal kunnen maken.

Tijdens de vorige legislatuur werd de nadruk gelegd
op het tegengaan van de vervennootschappelijking bij

De Nederlandse ondernemersaftrek kan bovendien nog ver-

ondernemers (cf. supra). In de vennootschapsbelasting werd

hoogd worden met een startersaftrek onder bepaalde

een verhoogde minimale bezoldiging opgenomen en een

omstandigheden. Deze startersaftrek bedraagt 2123 euro.

aanvullende sanctie van vijf percent indien de bezoldiging

Indien in een bepaald jaar de ondernemersaftrek niet

lager uitvalt. Dit zijn negatieve, ontradende maatregelen in

gebruikt kan worden, wordt het saldo gedurende negen jaren

de vennootschapsbelasting die de vlucht van ondernemers

overgedragen.

richting een vennootschap moeten tegengaan. Indien de
belastingdruk bij eenmanszaken echter stelselmatig hoger
ligt dan in de vennootschapsbelasting, kan men beter

→ UNIZO-voorstel

positieve maatregelen nemen die de belastingdruk in de eenmanszaak vermindert.

UNIZO pleit ervoor om ook een inspanning te doen voor de
ondernemers die opteren om hun onderneming op te zetten

In Nederland werd het idee van een ondernemersaftrek in

onder de vorm van een eenmanszaak in plaats van een

het leven geroepen om aan de problematiek tegemoet te

vennootschap. De eerste en meest belangrijke reden hiervoor

AJ2019
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PB IN EZ (incl. gemeentebelasting)
PB
(in euro)

VENB IN VENNOOTSCHAP

VERSCHIL

Belastingdruk (in %)

VenB
(in euro)

RV 15%
(in euro)

Belastingdruk (in %)

Belastingdruk (in %)

2500

500

0%

510

298,5

32,34%

32,34%

5000

1000

0%

1020

597

32,34%

32,34%

7500

1500

0%

1530

895,5

32,34%

32,34%

10000

2000

2%

2040

1194

32,34%

30,03%

12500

2500

6%

2550

1492,5

32,34%

26,26%

15000

3000

9%

3060

1791

32,34%

23,74%

17500

3651,5

11%

3570

2089,5

32,34%

21,02%

20000

4451,5

14%

4080

2388

32,34%

18,19%

25000

6051,5

18%

5100

2985

32,34%

14,24%

30000

7737

21%

6120

3582

32,34%

11,30%

40000

11337

25%

8160

4776

32,34%

7,02%

50000

14954

28%

10200

5970

32,34%

4,42%

75000

24954

33%

15300

8955

32,34%

-0,41%

100000

34954

35%

20400

11940

32,34%

-2,82%

250000

109954

46%

64770

27784,5

37,02%

-8,84%
Bron: UNIZO-Studiedienst

is het verschil in genomen risico’s tussen ondernemers en
werknemers. Waar de ondernemer zijn hele vermogen riskeert

4. Harmoniseren van de BTW zonder oneerlijke
concurrentie

om werkgelegenheid en meerwaarde te creëren, draagt de
werknemer amper risico. Daarnaast geniet een ondernemer

De Europese Unie heeft in 2017 verschillende initiatieven

slechts een beperkte sociale bescherming, staat hij grotendeels

gelanceerd om de BTW regels te harmoniseren. Deze plannen

zelf in voor zijn pensioensopbouw, heeft hij geen betaalde

omvatten onder andere het idee om te sleutelen aan de drempel

vakanties en kan hij geen dag te lang ziek zijn zonder zijn

waaronder geen BTW moet worden aangerekend. De huidige

zaak zware schade toe te brengen. Toch wordt de ondernemer

Europese drempel ligt op 5.000 euro, maar op deze regel kunnen

niet beter behandeld dan de werknemer die hij tewerkstelt op

uitzonderingen toegepast worden. Zo ook in België, waar de

fiscaal vlak.

drempel momenteel op 25.000 euro ligt. Het voorstel van de
EU zou zijn om een maximale drempel in te voegen met een

Een tweede reden is het tegengaan van vervennootschappe-

keuze van elke Lidstaat om een drempel in te stellen die tussen

lijking door de eenmanszaak op fiscaal vlak aantrekkelijker

0 euro en deze 85.000 euro varieert. Het feit dat Lidstaten

te maken, of de vennootschap minder aantrekkelijk. De

kunnen kiezen hoe hoog ze de drempel zetten is positief,

suboptimale maatregelen die getroffen werden in de ven-

maar een maximale drempel voorstellen werkt ongewenste

nootschapsbelasting kunnen hierdoor afgeschaft worden en

effecten in de hand, zoals een aanzuigeffect richting deze

vervangen met positieve maatregelen die niet aanvoelen als

drempel.

een bestraffing maar als een stimulans. Een positief signaal
dat door de meerderheid van de ondernemers als een stimulans

De Belgische vrijstellingsdrempel van 25.000 euro is reeds

beschouwd zou worden.

zeer hoog en wordt door UNIZO beschouwd als een absolute
bovengrens. Deze drempel kan niet nog verhoogd worden

Het voorstel om tegemoet te komen aan bovenstaande

zonder dat de zelfstandige ondernemer geconfronteerd wordt

problematiek bestaat uit een ondernemersaftrek, die

met oneerlijke concurrentie van zelfstandigen in bijberoep.

ondernemers in staat stelt om een eerste schijf, gelijk aan
20% van hun inkomen af te trekken, met een maximum

Daarnaast blijkt uit rapporten van de Hoge Raad voor Financiën

van 20.000 euro per jaar. Op die manier wordt deze eerste

dat de belasting op loon disproportioneel hoog ligt, waar de

schijf niet meegerekend om de progressiviteit van de belasting

belasting op consumptie slechts een beperkt deel uitmaakt

te berekenen aangezien deze van de belastbare winst wordt

van de totale belastinginkomsten. Een verhoging van de

afgetrokken. Deze stimulans dient als compensatie voor de

vrijstellingsdrempel boven de 25.000 euro zou deze scheve

meerwaarde die ondernemers creëren en voor de risico’s die

situatie enkel versterken waardoor de noodzaak om inkomsten

zij hiervoor nemen.

te belasten hoger ligt dan voordien. Bovendien zou een totale
vrijstelling van de BTW voor een groter aantal bedrijven dan

Op basis van deze ondernemersaftrek blijkt dat onder de-

nu kunnen leiden tot minder controle en meer fraude. Dit is

zelfde voorwaarden als bij de bovenstaande tabel er een sterke

absoluut contraproductief en tegenstrijdig met het idee van

daling is van het fiscale nadeel dat ondernemers met een

de Europese harmonisatie.

eenmanszaak ondervinden. Slechts vanaf een winst van
boven de 75.000 euro is de belastingdruk in hoofde van
de eenmans-zaak hoger. Dit kan een stimulans zijn

→ UNIZO-voorstellen

voor ondernemers om niet dadelijk een vennootschap
op te richten. In de praktijk zou dit leiden tot een

UNIZO pleit ervoor om de huidige drempel van 25.000 euro

nieuwe manier van denken, waar fiscale motieven

onder geen beding te verhogen. Een verdere verhoging zou

niet meer meespelen in de keuze tussen eenmans-

immers nefast zijn voor de concurrentiepositie van onze

zaak en vennootschap. Hierdoor zal een vennootschap vooral

Belgische ondernemers ten opzichte van de bijberoepers. In

dienen om het privévermogen af te schermen voor de schuld-

sommige sectoren lijkt het zelfs aan te raden om de drempel

eisers, één van de voornaamste historische redenen om een

opnieuw te verlagen.
Daarnaast vraagt UNIZO dat er snel, maar grondig, gewerkt
wordt aan een harmonisering van het BTW-stelsel. Een
doorgedreven uniformisering van de BTW-aangifte en een

UNIZO-MEMORANDUM 2019

vennootschap op te richten.
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sterke vereenvoudiging van de Europese BTW-regels zoals

→ UNIZO-voorstellen

wordt voorgesteld door de Europese Commissie voor de KMO
en micro-ondernemingen, zonder dat de vereenvoudiging leidt

UNIZO hecht veel belang aan een goed werkende fiscale

tot hoog oplopende kosten. De aanvraag voor gunstregimes,

controle, waarbij vertrouwen en correctheid centraal staan.

zoals de certified taxable person, moeten voor iedereen

Hiervoor zijn enkele belangrijke maatregelen te treffen,

openstaan en eenvoudig geregeld worden. De voorlopige

die zowel het gedrag van de belastingadministratie als de

voorstellen van de Europese Commissie moeten in deze streng

belastingplichtige in de positieve zin beïnvloeden.

geanalyseerd en opgevolgd worden om de KMO zo goed mogelijk
te ondersteunen.

1. Decentralisatie en lokale focus
In de eerste plaats moet er werk gemaakt worden van een

5. G
 eef vertrouwen, krijg vertrouwen

betere en directere communicatie tussen beide partijen. De
belastingplichtige moet een aanspreekpunt krijgen waar hij

Ondernemers worden er steeds vaker mee geconfronteerd:

terecht kan met vragen en dit op korte termijn. Bilaterale

een fiscale controle die uit de hand loopt. Of dit is alleszins

afspraken over bepaalde kostenaftrekken, die enkel gelden

het gevoel dat een ondernemer overhoudt wanneer een

tussen de twee partijen, kunnen onzekerheid wegnemen

overijverige controleur buitengaat na een controle. Al te vaak

bij de ondernemer en de controles sterk vereenvoudigen.

worden ondernemers immers geconfronteerd met minder

Dit bilateraal contact kan fungeren als een lokale rulingdienst.

gespecialiseerde, maar daarom niet minder standvastige

Dit idee kadert zowel in het idee dat de rulingpraktijk voor

controleurs. Maar ook voor controleurs wordt het leven niet

ondernemers versterkt moet worden, als in de doelstelling om

altijd makkelijk gemaakt. De centralisatie van de controle-

de belastingbetaler te stimuleren om zijn aangifte correct in

diensten haalt hen immers uit hun comfortzone en dwingt

te dienen. Deze communicatie komt niet in de plaats van de

hen ertoe om zaken te onderzoeken waarin zij de voorbije

Dienst Voorafgaande Beslissingen, maar neemt de werkdruk

jaren niet gespecialiseerd zijn. Een ambtenaar die vroeger

weg en verdeelt die gedeeltelijk naar de lokale kantoren.

enkel de BTW moest controleren begint nu ook de inkomstenbelastingen te controleren. En deze twee materies betref-

Een tweede luik sluit hier naadloos op aan, namelijk het

fen allebei belastingen, maar hebben voor het overige weinig

decentraliseren van controlediensten. Hoewel de instructies

met elkaar te maken.

en de coördinatie centraal behouden blijven, moet de lokale
controleur zijn knowhow en opgebouwde contacten kunnen

Het hoeft geen verder betoog dat het vertrouwen tussen

inzetten om snel en daadkrachtig tot controle over te gaan.

belastingadministratie en belastingbetaler de voorbije

De lokale controleur kan immers veel efficiënter inschatten of

jaren sterk onder druk staat. De verschillende, moeilijk

een vennootschap inderdaad gecontroleerd dient te worden. De

aanvaardbare, fiscale maatregelen zoals de liquidatiebonus

techniek van de datamining is absoluut niet sluitend en “grote

aan 25% (nu zelfs reeds 30%) en de verhoogde voordelen van

vissen” glippen door de mazen van het net, terwijl “kleine

alle aard voor bedrijfsvoertuigen en woningen van bedrijfs-

vissen” blijven hangen. Een combinatie van datamining en

leiders spelen een niet te onderschatten rol. De stijging van

persoonlijk inschattingsvermogen, met een gedecentraliseerde

de BTW boetes en de strenge toepassing van complexe fiscale

werking kunnen controles zowel gerichter als aanvaardbaar

regels dragen ook hun steentje bij.

maken.

Uit recent onderzoek van het Rekenhof blijkt bovendien dat

In het kader van de decentralisering hoort ook het opnieuw

de controleurs de strafmaat willekeurig kunnen bepalen in

specialiseren van controleurs. Waar deze controleurs vandaag

de vennootschapsbelasting6. De hoogte of zelfs het bestaan

geacht worden om zowel inkomstenbelasting als BTW te

van een belastingverhoging hangt dan in grote mate af van de

controleren, moet er in de toekomst nadruk gelegd worden

controleur ter zake of het feit dat een akkoord gesloten wordt. Er

op specialisten met de focus op één deelgebied. Op die manier

is met andere woorden geen lijn te trekken op het sanctiebeleid.

zullen de controles rechtvaardiger, correcter en efficiënter
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afgehandeld kunnen worden. Idealiter wordt de controle van
de BTW en de inkomstenbelasting gezamenlijk uitgevoerd,
zodat ondernemers niet elk jaar opnieuw geconfronteerd
worden met de rompslomp en onzekerheid die een controle
met zich meebrengt.

6
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Sanctiebeleid inzake directe belastingen, Rekenhof 16 mei 2018

Het idee van een horizontale controle, dat onderzocht

Voor de controleur bestaat de opdracht erin om duidelijkheid

wordt in de schoot van de grote ondernemingen, blijkt in

en transparantie te scheppen over de controle en waarom de

eerste instantie moeilijk te realiseren omdat er momenteel

controle werd ingesteld. Daarnaast zal de controleur de diepte

geen directe communicatie bestaat tussen onderneming en

van zijn onderzoek moeten kunnen verantwoorden op basis van

belastingadministratie. De invoering van een dergelijk idee

de noodzakelijkheid. Verscherpte controles moeten uitgelegd

bij KMO-vennootschappen kan verwateren in een verhoogde

worden op basis van objectieve elementen. De inspecteurs

responsabilisering van de ondernemers en zijn fiscaal

moeten duidelijk aangeven welke informatie nodig is voor

adviseur of boekhouder, zonder dat zij hier zelf grote voor-

het onderzoek en zich beperken tot die informatie. Daarnaast

delen van onder vinden. Een systeem van verbeterde

hoort de controleur ook het nodige advies te geven waar hij

communicatie en een directe hulpverlening wordt daarom

dit nodig acht.

beschouwd als een betere oplossing voor de KMO.
Naast de ondertekening van een charter ijvert UNIZO voor een
2. Uitwerking van een fiscaal charter

mogelijkheid voor ondernemers om controleurs in gebreke te
stellen wanneer de regels van dit charter geschonden worden.

Fiscale controles zijn onmisbaar in de huidige samenleving

Momenteel is er een gevoel van onmacht bij ondernemers

om een eerlijk speelveld te creëren voor alleen ondernemers.

wanneer zij geconfronteerd worden met een al te ijverige

Ondernemers moeten, ondanks de hoge belastingdruk,

controleur. Met de mogelijkheid om klacht in te dienen tegen

geëngageerd worden om hun steentje bij te dragen door

dergelijke praktijken, met het wederzijds respect in het

belastingen te betalen.

achterhoofd, wordt de machtsongelijkheid weggewerkt.

Het is echter niet vanzelfsprekend om de complexe fiscale
wetten te begrijpen, laat staan toe te passen. De fiscale
wetten worden elk jaar complexer, uitgebreider en strenger.

6. Een roerende voorheffing aan 30% is niet
langer houdbaar

De hervorming van de vennootschapsbelasting is er immers
opnieuw niet in geslaagd om de noodzakelijke vereenvoudi-

De inspanningen van de voorbije jaren om de belastingdruk

ging te realiseren, hoewel dit één van de belangrijkste vragen

te doen dalen staan in schril contrast met de stijgende lijn

is van ondernemers.

van het tarief in de roerende voorheffing. De roerende
voorheffing op liquidatieboni bedroeg tot 2011 nog 10%, maar

Met deze complexiteit van de fiscale wetten wordt in vele

werd de voorbije jaren opgetrokken tot 30%. Een verhoging

gevallen geen rekening gehouden bij een controle. Er wordt

met 200% op 7 jaar. De mogelijkheid om een liquidatiereserve

al te vaak uitgegaan van de kwade trouw van ondernemers

aan te leggen was daarom een absoluut minimum voor

wanneer zij er niet in slagen om de complexe materie om te

KMO-vennootschappen.

zetten in een correcte aangifte. Op die manier ontstaat er een
spanningsveld tussen controleur en belastingplichtige, waar-

In vergelijking met de EU-15 landen heft België de op één na

bij de ene uitgaat van de kwade trouw en de andere zich onheus

hoogste roerende voorheffing op dividenden (30%). Enkel in

bejegend voelt.

Portugal wordt er 35% roerende voorheffing ingehouden en
in Frankrijk ook 30%. De inkomstenbelasting in Portugal is

Als oplossing stellen wij een fiscaal charter voor tussen de

met 21% (of 17% gunstregime) daarentegen significant lager

verschillende controle-instanties en de ondernemer waarbij

dan in België, waardoor de totale belastingdruk in België nog

dezelfde principes weerhouden worden als in het recent

steeds hoger is. Het gemiddelde percentage bedraagt in de

overeengekomen sociaal charter. In dit charter worden

EU-15 landen slechts 21%. In België ligt de roerende voorheffing

krijtlijnen uitgetekend met de nadruk op wederzijds respect

met andere woorden 30% boven het Europese gemiddelde.

en professionalisme.
De verhoging van de roerende voorheffing is in principe
een pure afroming van winsten om de schatkist te spijzen.

respectvolle behandeling van de controleur, maar vooral in

Er staat geen extra dienstverlening tegenover, maar is in

de mogelijkheid om incidenten aan te geven bij een centraal

principe een verdoken vorm van vermogensbelastingen. De

meldpunt. Bovendien komt er ook een centraal aanspreekpunt

roerende voorheffing wordt immers ingehouden op interesten,

waarbij oneerlijke concurrentie kan worden aangegeven. De

dividenden en liquidatieboni. Een ondernemer die zijn

ondernemers zijn ertoe gehouden om de juiste en concrete

winsten uit de vennootschap wil uitkeren betaalt daarom niet

informatie te bezorgen die hen wordt gevraagd.

enkel de vennootschapsbelasting, maar moet een deel van zijn
gerealiseerde winst uitkeren aan de staat.
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Voor de belastingplichtige komt het charter neer op een
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Hoe hoger deze roerende voorheffing komt te liggen, hoe
sneller ondernemers op zoek gaan naar manieren om het geld

7. Oneerlijke concurrentie op digitale markt
wegwerken

op een creatieve manier uit de vennootschap te halen. Tot op
een zeker niveau zal het gedrag echter niet sterk beïnvloed

De OESO is reeds verschillende jaren aan het werk om de

worden, maar eens de top bereikt gaat deze aanpassing vlot. Zo

fiscale uitdagingen op de digitale markt in kaart te brengen

zullen steeds minder ondernemers opteren om dividenden uit te

en oplossingen voor te stellen. Het rapport dat hierover is

keren, waardoor de hogere tarieven in de roerende voorheffing

gepubliceerd in 2015 stelt voorop dat de digitale economie

leiden tot minder in plaats van meer belastinginkomsten.

steeds vaker de economie zelf wordt en dat er daarom geen
reden kan bestaan om deze digitale economie een gunstregime

Voor KMO’s werd, terecht, voorzien in enkele voordeligere

te verschaffen. Momenteel zijn er echter nog verschillende

regimes waar een verlaagde roerende voorheffing van

knelpunten die ertoe leiden dat digitale spelers wel degelijk

toepassing is. De V VPRbis regeling bestaat erin dat

kunnen ontkomen aan hoge belastingen in landen waar ze

dividenden aan een tarief van 15% worden belast indien het

aanwezig zijn. Het is immers vrij eenvoudig om de winsten

gaat om een dividend dat wordt uitbetaald aan personen die

die gemaakt worden via digitale activiteiten onder te brengen

hebben ingeschreven op aandelen naar aanleiding van een

in landen met een lager belastingtarief. Hierbij kan gedacht

kapitaalverhoging in een KMO-vennootschap sinds 2013. Om te

worden aan Ierland met een gunstig tarief van 12.5% of

kunnen genieten van de verlaagde voorheffing moet er echter

Nederland met een zeer competitief stelsel voor inkomsten

eerst voldaan worden aan een houdperiode in hoofde van de

uit royalties. De belastingdruk op digitale ondernemingen

aandeelhouder.

is gemiddeld slechts half zo hoog als deze op traditionele
ondernemingen, terwijl bijna de helft van de twintig grootste

Daarnaast is er ook nog de liquidatiereserve of de VVPRter

ondernemingen reeds digitaal zijn7. De nood aan een gelijk

regeling voor KMO-vennootschappen. Deze regeling geeft de

speelveld kan niet ontkend worden.

vennootschap de mogelijkheid om de winst van het belastbare
tijdperk aan een heffing van 10% te onderwerpen en ze later

De Europese Commissie is ondertussen ook een idee aan het

uit te keren aan een verlaagde voorheffing indien ook hier

uitwerken, dat reeds ondersteund wordt door de vijf grootste

een houdtermijn wordt gerespecteerd. Deze regeling is er

Europese economieën, met Frankrijk als voorloper 8. De

gekomen op uitdrukkelijke vraag van UNIZO om een hoofd te

uitgesproken steun blijkt achter de schermen echter minder

bieden aan de verhoging van de roerende voorheffing op de

groot in bepaalde Europese landen, waaronder Duitsland. Dit

liquidatiebonus. Deze verhoogde roerende voorheffing was

betekent in de realiteit dat de uitvoering van het voorgestelde

immers een aanslag op de reserves die ondernemers hadden

idee nog lang op zich kan laten wachten. Nochtans hebben

opgebouwd in hun vennootschap.

bedrijven in de EU te kampen met stevige oneerlijke
concurrentie van grote internationale spelers, waardoor een

→ UNIZO-voorstellen

oplossing zich dringend aandient.

UNIZO pleit voor een verlaging van de roerende voorheffing tot

Het wordt ingeschat dat de Europese landen jaarlijks ongeveer

het Europese gemiddelde (21%) om zo enerzijds de inkomsten

vijf miljard aan belastingen op digitale activiteiten mislopen.

van de schatkist stabiel te houden, maar anderzijds de

De Europese Commissie wil deze inkomsten genereren door

ondernemers te stimuleren om hun winsten uit te keren in

de invoering van een Europese vennootschapsbelasting op

plaats van op zoek te gaan naar andere manieren om hun

digitale inkomsten. Deze belasting zou geheven worden op

meerwaarde te realiseren waarop minder of geen belastingen

“digital presences” die voldoen aan drie voorwaarden. Het gaat

betaald dienen te worden.

om bedrijven met een minimale omzet van zeven miljoen euro
in een Lidstaat, meer dan 100.000 gebruikers van hun diensten

Daarnaast pleit UNIZO ervoor om de bestaande gunsttarieven

en meer dan 3000 contracten tussen gebruikers.
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behouden omdat zij hun nut de voorbije jaren bewezen hebben

Daarnaast wil de Europese Unie een interim belasting invoeren

en het belangrijk is om rechtszekerheid te creëren bij Belgische

op digitale activiteiten die momenteel buiten eender welk

ondernemingen. Een verhoging van het tarief in de roerende

belasting valt. Hier gaat het concreet om winst gegenereerd

voorheffing hier is in dat geval totaal onaanvaardbaar en kan

door (i) verkopen van online advertentieruimte, (ii) digitale

niet gebruikt worden om het algemene tarief van de roerende

tussenpersonen, en (iii) de verkoop van digitale gegevens.

voorheffing te verlagen.

7

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2141_en.htm

8

Voorstellen van 21 maart 2018 in verband met taxatie van digitale activiteiten

→ UNIZO-voorstel

Lokale belastingen brengen niet enkel financiële gevolgen met
zich mee, maar ook administratieve lasten. De onduidelijkheid

UNIZO ondersteunt beide initiatieven en vraagt zowel aan de

in en verscheidenheid van lokale belastingreglementen zorgen

Europese als de Belgische beleidsmakers om deze oneerlijke

ervoor dat ondernemers vaak voor een voldongen feit geplaatst

concurrentie snel en grondig aan te pakken. De invoering van een

worden en geconfronteerd worden met belastingen waar zij het

digitale belasting mag er echter niet voor zorgen dat de kosten

bestaan niet eens van kennen. UNIZO pleit daarom, zoals in

afgewenteld worden op de consumenten. Deze consumenten

haar vorig memorandum, om een fiscaal pact te sluiten tussen

zijn immers in de eerste plaats KMO-vennootschappen en

de federale overheid en de lokale besturen. De focus van dit pact

zelfstandige ondernemers.

moet bestaan in het vereenvoudigen van de lokale fiscaliteit
en het terugdringen van administratieve rompslomp.

8. Gelijk speelveld op het internationale niveau

In het vorige fiscale pact, dat werd gesloten in 2008 engageerde de Vlaamse regering er zich toe om onder andere een

De voorstellen om een common consolidated corporate tax base

deel van de leningschulden van lokale besturen te dragen.

(“CCCTB”) in te voeren in de 28 Europese Lidstaten moet in een

In ruil daarvoor hebben de gemeenten zich verbonden om

stroomversnelling geraken. In de eerste plaats om een sterke

geen belastingverhogingen door te voeren in het jaar 2009,

vereenvoudiging te bewerkstelligen voor ondernemingen die

bepaalde contraproductieve belastingen afschaffen en een

actief zijn in verschillende lidstaten en daar moeten voldoen

algemeen bedrijfsvriendelijke fiscaliteit voeren, met de

aan verschillende fiscale regels. Maar daarnaast, en zeker niet

nadruk op transparantie. Deze verplichtingen liepen af

minder onbelangrijk, om de huidige verschillen in systemen,

in 2012, ondertussen geruime tijd geleden. Het Brusselse

die toelaten om achterpoortjes te misbruiken, beter op elkaar

Gewest nodigde de 19 gemeenten uit om, in het kader van de

af te stemmen. Indien bedrijven een geconsolideerde belasting

Ordonnantie ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij

betalen op hun gehele groepswinst, ontstaat er minder nood

de economische ontwikkeling van het Gewest (19/07/2007),

om winsten te verschuiven naar landen waar specifieke

de belastingen ten laste van ondernemers af te schaffen

gunstregimes bestaan. Op die manier worden internationale

of minstens niet te verhogen. De gemeenten hebben hier

spelers gelijkgeschakeld met kleinere spelers die minder

geen werk van gemaakt en, in sommige gevallen, werden de

kansen hebben om dergelijke fiscale constructies op te zetten.

gemaakte afspraken niet gehonoreerd. Tegelijkertijd keek het

De CCCTB kan met andere woorden zorgen voor een gelijk(er)

Gewest de andere kant op. Op het vlak van harmonisering

speelveld.

van bestaande reglementen was er weinig tot geen
vooruitgang.

→ UNIZO-voorstel
Een oplossing voor het meest nijpende probleem werd
UNIZO vraagt aan de beleidsmakers om het idee van de CCCTB

vooralsnog niet bewerkstelligd, aangezien tot op heden een

te ondersteunen om zo een eerlijke fiscaliteit te bekomen voor

wildgroei aan lokale belastingen standhoudt, ondanks het

alle deelnemers aan het economische verkeer.

afschaffen van de belastingen op personeel en kantoorruimte9.
Zelfstandige ondernemers kregen met andere woorden niet
de vereenvoudiging waarop zo gehoopt werd, maar enkel een

9. Naar een echt fiscaal pact met de lokale
besturen

zeer beperkte belastingverlaging.

Lokale besturen, en in het bijzonder steden en gemeenten

→ UNIZO-voorstellen

worden geconfronteerd met enorme budgettaire uitdagingen.
UNIZO pleit voor het opstellen van een nieuw fiscaal pact tussen

deze uitdagingen verhaald worden op de lokale zelfstandige

de lokale besturen en de gewestelijke regeringen. Dit pact

ondernemers. Uit een recent onderzoek van de lokale fiscaliteit

moet als voornaamste doel de vereenvoudiging van de lokale

in de 13 Vlaamse centrumsteden en Brussel blijkt dat het

fiscaliteit hebben. UNIZO begrijpt echter dat de lokale fiscale

aantal belastingreglementen niet te overschouwen valt. Deze

autonomie een essentieel deel uitmaakt van de koers die een

conclusie werd bovendien bevestigd door het onderzoek dat

gemeente wil varen. Een te grote beperking van deze autonomie

gevoerd werd bij de 15 grootste Limburgse steden.

is daarom niet wenselijk. Om aan beide uitdagingen tegemoet

9

De gemeentelijke fiscaliteit in de Vlaamse centrumsteden en Brussel, UNIZO 2018
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UNIZO wil vermijden dat de inspanningen die gepaard gaan met
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te komen kan een beperking van het aantal belastingen per

In het Brussels Gewest kan dit zich vertalen in een hernieuw-

gemeente opgelegd worden. Dit kan variëren naargelang

de aanpak van de overeenkomsten tussen Gewest en

het type gemeente. Binnen dit beperkt aantal belastingen

de Brusselse gemeenten, op basis van bovenvermelde

heeft men nog steeds de keuze om een specifiek beleid uit te

Ordonnantie waarbij:

voeren en gelijke inkomsten op te halen. Voor de ondernemer
en de lokale overheid wordt het echter makkelijker om te

· Het Gewest bijkomende middelen voorziet voor het
zogenaamde Fiscale Compensatiefonds.

controleren of zich in de regel te stellen.

· De opvolging van de overeenkomsten op gedetailleerde

UNIZO pleit bovendien voor een sterke transparantie in

· De nadruk gelegd wordt op een daling of afschaffing van

de inkomsten en uitgaven die een gemeente doorheen het

de belastingen die de ondernemers in de gemeente treffen

jaar heeft. Een duidelijke koppeling van de inkomsten uit

en het rigoureus respecteren van het engagement om geen

en transparante wijze gebeurt.

belastingen en de uitgaven waaraan deze besteed worden

nieuwe belastingen in te voeren.

is nodig om het nut van elke belasting te bepalen. Zo kan

· Werk gemaakt wordt van een harmonisering van de

er jaarlijks geëvalueerd worden of een belasting te hoog is

gemeentelijke fiscaliteit middels de toepassing van

of net niet. Op die manier kunnen de lokale besturen hun

modelreglementen.

reglementen aanpassen naar de specifieke financiële noden
van de gemeenten.

De Brusselse Regering moet bovendien de dubbele “m²”belasting op de oppervlaktes bestemd voor handels- en

Door dit fiscaal pact wordt aan de lokale besturen een

industriële activiteiten verlagen, bij wijze van compensatie

zekerheid geboden dat er voldoende financiële middelen

voor de verhoging van de Onroerende Voorheffing voor

beschik-baar zullen zijn, maar is er tegelijkertijd een

bedrijfsgebouwen.

broodnodige transparantie in de gemeente. Bovendien
kunnen zelfstandige ondernemers de bedoeling van de vele
belastingen duidelijk volgen, waardoor men de meerwaarde

UNIZO-MEMORANDUM 2019

van deze belastingen begrijpt.
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Een meer dynamische
arbeidsmarkt

2

#

1. E
 en daling van de loonkost blijft nodig
1.1. Beleid van lastenverlaging verderzetten

1.2. De taxshift vervolledigen

Als gevolg van de maatregelen van de regering Michel

UNIZO heeft er altijd voor gepleit om loonlastverlagingen te

(indexsprong, hervorming wet van 1996, de taks shift, enz.)

concentreren op de lagere en middenlooncategorieën. Binnen

en de loonmatiging die is afgesproken door de sociale partners

deze groepen speelt het probleem van de loonkosthandicap

is de sinds 1996 opgebouwde loonkostenhandicap in 2016 ge-

sterker dan bij de hogere lonen en heeft een lastenverlaging

krompen tot 0,6%. Door de taxshift kan ons land zelfs een

ook het meeste effect.

deel van de historisch – voor 1996 – opgebouwde loonkostenhandicap wegwerken. De taxshift heeft ertoe geleid dat

UNIZO pleit daarom eerst en vooral voor het vervolledigen van

de loonkosten in ons land tussen 1996 en 2016 ongeveer

de taks shift wat betreft de lage lonen.

0,2% minder snel zijn gestegen dan het gemiddelde van de
buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland. Tegen 2018

De taks shift die door de regering Michel werd voorzien, verlaagde

moeten de Belgische lonen tussen 1996 en 2018 1% minder

de werkgeversbijdragen in drie fasen met als ingangsdata

snel stijgen.

1 april 2016, 1 januari 2018 en 1 januari 2019. Het uiteindelijke
systeem voor de profitsector zou voorzien in een patronale

Echter: een uur arbeid is ons land is nog altijd 11,6% duurder

basisbijdrage van 25%, met aanvullend een bijkomende

dan in de buurlanden. Die handicap wordt niet gecompenseerd

vermindering voor de lage lonen. De lage loonvermindering

door een eventueel hogere Belgische arbeidsproductiviteit.

zou 12,8% bedragen van het verschil tussen de lage loon-

De hogere productiviteit is net mede het gevolg van onze

grens en het effectieve loon. Daarbij werden in 2015

hoger loonkosten. Bovendien neemt de arbeidsproductiviteit

verhoogde lageloongrenzen vastgelegd in de regelgeving.

in andere landen sneller toe dan bij ons, waardoor onze

Deze lageloongrenzen zouden geïndexeerd worden zodra ze

voorsprong op dit vlak wordt uitgehold.

in werking traden. Men is echter uit het oog verloren om deze
lageloongrenzen in de tussentijd (tussen 2015 en de datum

De absolute loonkosthandicap weegt op onze concurrentie-

van inwerkingtreding) ook te laten indexeren. Dit vormt

kracht en moet verder worden aangepakt. De krapte op de

een probleem. De lonen en de loonkost zijn als gevolg van

arbeidsmarkt is daarbij geen argument om hier mee te wachten.

indexeringen gestegen tussen het moment dat de nieuwe

Het gaat immers om twee aparte problematieken die elkaar

lageloongrenzen werden vastgelegd in de regelgeving en

niet uitwissen, maar beide een negatief effect hebben op onze

1 januari 2018. Ook in het jaar 2018 wordt nog een over-

economie en onze arbeidsmarkt.

schrijding van de spilindex verwacht. De ondernemingen
verwachten logischerwijs dat ook de lageloongrens zal
evolueren. Aangezien dit niet het geval is, genieten de

→ UNIZO-voorstellen

werkgevers vanaf 2018 minder loonkostenverlaging dan
oorspronkelijk voorzien in de taxshift. Het derde luik van de

· U NIZO pleit er voor om ook in de komende jaren
nog een beleid van lastenverlaging en gematigde

taks shift (ingang vanaf 1 januari 2019) dreigt zelfs helemaal
ondergraven te worden.

loonkostenontwikkeling te voeren om op een gelijk
loonkostenniveau te komen als onze belangrijkste
handelspartners.

→ UNIZO-voorstellen

· Eerder dan een algemene loonlastverlaging pleit UNIZO
daarbij voor gerichte maatregelen die een zo groot mogelijk

· U NIZO dringt er op aan dat de lageloongrens wordt

effect kunnen hebben en die ook geconcentreerd zijn op

gecorrigeerd om de niet-indexering in de jaren 2018 en

groepen en sectoren waar het probleem van de krapte op

2019 te compenseren
· Verder stelt UNIZO voor om middelen voor loon-

hieronder worden voorgesteld, zijn daar een voorbeeld van.

lastverlagingen te concentreren op de lage en middenlonen,
door het percentage van de lage loonvermindering en het
bedrag van de lageloongrens verder op te trekken.

UNIZO-MEMORANDUM 2019

de arbeidsmarkt zich minder stelt. De maatregelen die
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1.3. Verlenging en automatische toekenning van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen

1.4. Goedkopere overuren
Veel werknemers zijn vragende partij om, bovenop de

De regering Michel versterkte de doelgroepverminderingen

wekelijkse arbeidsduur van 38 uur, meer uren te presteren.

voor eerste aanwervingen gevoelig. De bedragen van de

Veel werkgevers hebben hier nood aan. Met de invoering

verminderingen werden opgetrokken en uitgebreid tot en

van de 100 vrijwillige overuren werd hier reeds gedeeltelijk

met de zesde werknemer. Voor de eerste werknemer werd

aan tegemoet gekomen. Dit krediet kan per algemeen

een volledige vrijstelling van bijdragen voorzien die niet

verbindend verklaarde cao worden opgetrokken naar maximum

beperkt is in de tijd. Deze vrijstelling geldt momenteel echter

360 uren. Deze voorwaarde blijkt echter een belangrijk

enkel voor een eerste werknemer die in dienst treedt tijdens

obstakel voor verschillende sectoren en ondernemingen.

de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.

Nochtans zou het presteren van meer vrijwillige overuren de
krapte op de arbeidsmarkt een stuk kunnen verlichten.

→ UNIZO-voorstel
→ UNIZO-voorstel
· UNIZO vraagt dat de vrijstelling van bijdragen voor de
allereerste werknemer ook zou gelden voor werknemers
die vanaf 1 januari 2021 in dienst treden.

· UNIZO vraagt dat het krediet van de vrijwillige overuren
voor alle ondernemingen en sectoren wordt opgetrokken.
Dit kan een belangrijke maatregel zijn in de strijd tegen

Daarnaast moet de vrijstelling zoveel als mogelijk auto-

de krapte op de arbeidsmarkt.

matisch worden toegekend. Een recente studie van het
Planbureau toonde aan dat 28% van de werkgevers die op

Tegelijk is het belangrijk dat de loonkost met betrekking tot

het eerste zicht recht heeft op de doelgroepvermindering dit

overuren gedrukt wordt. Voor 130 overuren per kalenderjaar

niet heeft aangevraagd. Als er rekening mee wordt gehouden

per werknemer geldt momenteel een fiscaal voordeelregime.

dat sommige werkgevers beroep doen op andere soorten van

De werkgever krijgt het voordeel van een vrijstelling van

bijdragevermindering en daardoor geen vrijstelling meer nodig

doorstorting van bedrijfsvoorheffing en de werknemer

hebben, blijft er 18% van de werkgevers over die hun rechten

krijgt een belastingvermindering. Dit krediet werd naar 180

niet opnemen.

opgetrokken voor de bouwsector. Binnen de horecasector
bestaat nog een meer voordelig systeem, waarbij 360 vrijwillige

→ UNIZO-voorstel

overuren kunnen worden gepresteerd, waarbij het bruto loon
is vrijgesteld van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

· Om te vermijden dat werkgevers die daar recht op hebben

Bruto is daardoor gelijk aan netto. Bovendien moet voor deze

de doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen

overuren geen overloon betaald worden, wat de kost voor de

niet aanvragen, moet de toekenningsprocedure zoveel

werkgever nogmaals drukt.

als mogelijk worden geautomatiseerd.
Ook voor andere sectoren zou men dergelijke systemen
UNIZO vraagt ten slotte ook dat de voorwaarde dat het om

kunnen invoeren.

een “nieuwe werkgever” en een “nieuwe werknemer” moet
gaan, realistischer zou worden bekeken. Nu besluit de RSZ

→ UNIZO-voorstel

soms te snel dat de werkgever tot een bestaande technische
bedrijfseenheid behoort om de doelgroepvermindering

· UNIZO vraagt om het presteren van vrijwillige overuren

te weigeren. Het is niet omdat gevestigde ondernemers of

makkelijker mogelijk te maken en de kost ervan te

werkgevers betrokken zijn bij de opstart van een nieuwe

verlagen.

onderneming dat deze onderneming niet alle kenmerken

UNIZO-MEMORANDUM 2019

van een nieuwe werkgever heeft.
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1.5. Flexi-jobs

zelfstandigen, enerzijds, en elektronische platformen en
occasionele dienstverrichters, anderzijds, zou herstellen.

Het systeem van de flexi-jobs werd sinds 1 januari 2018

Dit kan ofwel door de wet bij te sturen en de nodige

uitgebreid van de horeca naar de handel. Als gevolg hiervan

maatregelen te nemen om oneerlijke concurrentie te

kreeg UNIZO concrete vragen van verschillende sectoren (o.a.

vermijden, ofwel door alle werkgevers vrij te stellen

transport, groenvoorziening, tuincentra, textielverzorging,

van de betaling van sociale bijdragen op de eerste 6000

autosector, enz.) om ook gebruik te kunnen maken van dit

euro die hun werknemers verdienen. Een gelijkaardige

systeem. De werkgevers in deze sectoren verkeren immers

vrijstelling moet dan ook gelden voor de sociale bijdragen

in gelijkaardige omstandigheden. Zij worden ook vaak met

van zelfstandigen.

fluctuerende pieken geconfronteerd en hebben er dus nood
aan om deze momenten met flexibele arbeidskrachten op te

2. K
 rapte op de arbeidsmarkt aanpakken

vangen.
De Vlaamse arbeidsmarkt is in volle vlucht. Zo is het aantal

→ UNIZO-voorstellen

vacatures op zijn hoogst in een periode van 15 jaar 10 en
worden vanaf 2014 telkens nieuwe records gevestigd worden

· UNIZO vraagt dat het systeem van de flexi-jobs niet langer

betreffende het (steeds stijgende) aantal vacatures.

beperkt zou zijn tot specifieke sectoren, maar voor alle

Tegelijkertijd daalt het aantal werkzoekenden verder naar

werkgevers zou worden opengesteld.

het laagste pijl in bijna 10 jaar. Vlaanderen kent eind mei 2018

· In ieder geval moeten alle arbeidsintensieve sectoren er
toegang toe krijgen.

184.800 niet werkende werkzoekenden11. Sinds 2014 zijn er
steeds minder kandidaten per vacature. Deze evoluties zijn
ook terug te vinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

1.6. Werkgevers gelijk behandelen ten opzichte van “6000
euro jobs”

Deze trend lijkt zich bovendien nog voor een lange periode
te zullen doorzetten, o.a. als gevolg van de vergrijzing en de
ontgroening.

Door de wet op het onbelast bijklussen is het mogelijk om
tot 6000 euro te verdienen via elektronische platformen,

In wat volgt, tracht UNIZO een antwoord te bieden op de

via occasionele diensten tussen burgers of door middel van

huidige en toekomstige krapte op de arbeidsmarkt. Het

verenigingswerk. Er zijn geen sociale bijdragen en belastingen

niet invullen van onze vacatures zet immers een rem op de

verschuldigd op dit inkomen. Wie occasionele diensten verricht

economische ontwikkeling en de winstgevendheid van onze

of verenigingswerk doet moet een andere hoofdjob hebben

bedrijven.

(4/5de tewerkstelling) en zich houden aan een maandgrens
deze beperkingen niet.

2.1. Beperk en vereenvoudig de werkloosheidsuitkering
in de tijd

UNIZO is zeer ontevreden met dit systeem omdat dit tot

België kende het afgelopen jaar 150.128 (2017) zeer langdurig

oneerlijke concurrentie met gewone ondernemingen en

(langer dan 5 jaar) werkzoekenden. 83.757 daarvan zijn

zelfstandigen leidt. Zij moeten wel sociale bijdragen betalen

langer dan 8 jaar werkzoekend, 10.453 zijn meer dan 20 jaar

op hun eigen inkomsten en die van hun hun (deeltijdse)

werkzoekend en 9 ervan genieten meer dan 40 jaar van een

werknemers. Zij en hun werknemers betalen wel netjes hun

werkloosheidsuitkering12.

van 500 euro. Wie via elektronische platformen werkt, kent

belastingen. Als gevolg daarvan hebben ze hogere kosten dan
elektronische platformen of occasionele dienstverrichters met

32,2% van de werkloosheidsuitkeringen gaat naar personen die

wie ze in concurrentie komen. UNIZO vecht deze wet dan ook

5 jaar en meer werkloos zijn (28,9% binnen de populatie). In

aan bij het Grondwettelijk Hof.

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgt dit zelfs naar 38,5%.
Deze cijfers zijn de uiting van een passief activeringsbeleid,

→ UNIZO-voorstellen

dat ondersteund wordt door de oneindige duurtijd van de

10/11

de werkloosheidsuitkering niet beperkt is in de tijd. Ook de

Hof over de 6000 euro jobs vraagt UNIZO dat een volgende

Europese Commissie komt hier op terug in het landenrapport

regering het evenwicht tussen gewone ondernemingen en

(2018)13 over België.

Bron: Arvastat 2018

12

RVA en Het Nieuwsblad (https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170911_03065845) en

13

Europese Commissie, Landverslag België 2018 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-nl.pdf).

Het Laatste Nieuws (https://www.hln.be/geld/vacature-com/9-vlamingen-stempelen-al-meer-dan-40-jaar~af9fd430/)
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werkloosheidsuitkering. België is het enige land in Europa waar
· In afwachting van een uitspraak van het Grondwettelijk
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→ UNIZO-voorstellen

2.2. Spreek de volledige arbeidsreserve aan

· UNIZO vraagt een omslag van een passief naar een actief

Eén van de belangrijkste sleutels om de krapte op de

beleid. Het beperken van de duurtijd van de uitkering,

arbeidsmarkt aan te pakken, is de volledige potentiële

in combinatie met het versterken van de ondersteuning

arbeidsreserve aan te spreken.

van de werkzoekende bij het zoeken naar een nieuwe
job, is daarbij nodig. Een beperking in de tijd zorgt

Het Steunpunt Werk 14 becijferde dat het aantal potentiële

voor een versterkte activerende gedachte bij zowel de

arbeidskrachten in Vlaanderen (2016) geschat kan worden

werkzoekende als de bemiddelingsdiensten en versterkt

op 3.812.100 personen. 2.746.000 personen (72%) daarvan

ook het verzekeringsprincipe binnen de sociale zekerheid.

zijn reeds aan de slag. Naast de 134.400 werkzoekenden15 zijn

· UNIZO stelt voor om de werkloosheidsuitkering afhankelijk

volgende personen nog te activeren:

te maken van de voorgaande loopbaanduur, met een
minimum van 2 jaar tot een maximum van 5 jaar. Dit

Latente arbeidsreserve: zoeken niet actief naar

geeft de werkzoekende, met voldoende ondersteunende

werk of zijn niet onmiddellijk beschikbaar

maatregelen, meer dan voldoende de tijd om een nieuwe

(bv. ontmoedigde werklozen)

job te vinden. Na deze periode valt de werkzoekende terug

Inzetbaren bij de niet-beroepsactieven: Voldoen

op een “werkloosheidsbijstand”, waarbij de uitkering

niet aan de eerder gestelde definitie van

gekoppeld wordt aan een middelentoets. De keuze voor

werklozen, maar beschouwen zich wel zo

een werkloosheidsbijstand is nodig om de werkzoekende

(bv. huisman/vrouw).

binnen de sociale zekerheid en in het vizier van de

Ondertewerkgestelden: deeltijds werkenden,

regionale bemiddelingsdiensten te houden.
· De vrijgekomen middelen als gevolg van een beperking
in de tijd worden geïnvesteerd in bijkomende kwalitatieve
ondersteuning (meer (intensieve) bemiddeling op maat,
vorming & opleiding, werkplekleren, enz.) van zowel
werkzoekenden als inactieven.

55.200

58.300

118.700

die graag meer uren zouden presteren ofwel
omwille van economische redenen een
vermindering kennen van hun arbeidsprestaties
Niet-direct inzetbaren: kunnen in de toekomst

626.800

hun plaats krijgen op de arbeidsmarkt. Bv:
· Arbeidsongeschikt

215.100

de werkloosheidsuitkering in de tijd, moet het systeem

· Student

177.500

efficiënter worden gemaakt. Het onderscheid tussen

· Vervulling van huistaken andere dan

154.900

· In afwachting van het realiseren van de beperking van

actieve, passieve en aangepaste beschikbaarheid leidt bij
de gewestelijke tewerkstellingsdiensten tot veel
complexiteit en hindert de efficiënte ondersteuning,
begeleiding en controle van de betrokken werk-

gebrek aan kinderopvang
· Brugpensioen/SWT

65.400

· Overige

13.900

zoekenden. Bovendien is dit louter een label dat op
iemand wordt geplakt. Het is tijd om het normatief kader

Concreet houdt dit in er een potentieel van 859.000

met betrekking tot de beschikbaarheid van werklozen

arbeidskrachten op dit moment niet wordt aangeboord.

opnieuw te herzien en verder te vereenvoudigen.

Hieronder formuleert UNIZO enkele voorstellen om deze

Teneinde een transparant kader te creëren voor de werk-

potentiële arbeidsreserve te activeren. Want onze arbeidsmarkt

zoekenden en de bemiddelingsdiensten.

heeft deze mensen broodnodig. Deze voorstellen hebben
zowel betrekking op personen die een uitkering genieten, als

Bovenstaande voorstellen, betekenen geenszins dat

personen die buiten onze sociale zekerheid vallen.

werkzoekenden er alleen voor staan of dat de tewerkstellingsdiensten niet langer dienen te bemiddelen of te
controleren. Integendeel. Zij krijgen de tijd en ruimte om

Diversiteit
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in te zetten op kwalitatief maatwerk voor een goede begeleiding en dienstverlening die de werkzoekende en de

UNIZO stelt vast dat sommige groepen in de samenleving

werkgever ondersteunt.

achterop blijven: personen met een migratieachtergrond,
ouderen, personen met een handicap, laaggeschoolden, enz.

14
15

Werk.Focus: Waar kunnen we nog extra arbeidskrachten vinden in Vlaanderen? Steunpunt Werk, 14 maart 2018.
ILO-definitie werkzoekende: “een actieve werkloze indien hij/zij geen werk heeft, de afgelopen vier weken actief gezocht heeft naar werk
en binnen de twee weken aan een nieuwe job kan beginnen”. Bron: Steunpunt Werk, 14 maart 2018.
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Zo bedraagt de werkgelegenheidsgraad van personen met een

over diversiteit veranderen weinig in de praktijk. Het

migratie achtergrond bijvoorbeeld 48,1% wat ver onder dat van

meest efficiënt zou zijn om in te spelen op de concrete

personen van Belgische origine ligt, 67,3% (cijfers Eurostat,

noden van de werkgevers die voor heel wat profielen en

2016). De redenen hiervoor zijn divers. Zo wordt in de socio-

functies hard op zoek zijn naar geschikte mensen. Om

economische monitoring van Unia en de FOD Werk gewezen

dit concreet aan te pakken, kijken we naar de sectoren

op het volgende:

en de tewerkstellingsdiensten enerzijds, en organisaties

· Ons land heeft een specifieke migratiegeschiedenis,

die kansengroepen samenbrengen anderzijds. Zij kunnen

waarbij personen van buitenlandse origine vooral via

deze groep soms makkelijker bereiken. Daarnaast moeten

de erkenning als vluchteling en via gezinshereniging

sectoren ook meer mogelijkheden krijgen om positieve

naar België zijn gekomen, eerder dan met het oog op

projecten op te zetten die kansengroepen naar hun

tewerkstelling.

ondernemingen kunnen krijgen. Een regelgevend kader

· De segmentering van de Belgische arbeidsmarkt en de

rond positieve actie en het teruggeven van autonomie

ongelijke onderwijsprestaties maken het voor personen

met betrekking tot de besteding van de middelen rond

van buitenlandse origine moeilijk om een gunstige
uitgangspositie te verwerven.

risicogroepen zouden hierbij een hulp zijn.
· In het Brussels Gewest biedt Actiris aan bedrijven de

· D e drempels op de arbeidsmarkt zijn hoog voor alle

mogelijkheid om een diversiteitsplan op te stellen en

laaggeschoolden en treffen in het bijzonder dus ook de

daar financiering voor te krijgen. Er wordt gewerkt

personen van buitenlandse origine.

aan een hervorming van dit instrument, waarbij de

· Het genderrolpatroon bij bepaalde groepen speelt een
bijkomende rol.
· In sommige gevallen kan er sprake zijn van (onbewuste)
discriminatie, maar er is geen reden om te denken dat de

instapmogelijkheden voor KMO’s worden verbeterd.
De nadruk moet voor UNIZO komen te liggen op de
ondersteuning bij het uitwerken een competentiegericht
aanwervings- en personeelsbeleid.

Belgische werkgevers meer racistisch of discriminerend
zouden zijn dan de werkgevers in andere landen.
Oudere werknemers activeren
UNIZO gelooft in een billijke maatschappij waar elke persoon
met de nodige vaardigheden, kennis en talenten een eerlijke

De arbeidsparticipatie van oudere werknemers (50 – 64 jaar)

kans krijgt op de arbeidsmarkt. De groeiende krapte op de

neemt toe, maar ligt nog steeds ver onder het EU-gemiddelde

arbeidsmarkt is het momentum om kansengroepen sterker

(56,6% tegenover 63,4%).

te verankeren binnen de arbeidsmarkt. Daarbij moet er
op meerdere fronten worden gewerkt, zoals toegankelijke

Er is geen objectieve reden waarom oudere werknemers

kinderopvang, onderwijs waar iedereen zicht thuis voelt, etc.

in België minder lang zouden kunnen werken dan in de
andere Europese landen. De achterstand is dus te wijten aan
systemische factoren:

→ UNIZO-voorstellen

· Nergens weegt anciënniteit zo zwaar door in het loon als in
België. Dat komt tot uiting in een zeer hoge loonspanning
(of verschil in loon) tussen het gemiddeld loon van

op onze arbeidsmarkt verder worden geobjectiveerd.

de 50- tot 59-jarigen en dat van de 30- tot 39-jarigen.

Als we de problematiek echt willen aanpakken, moeten

Landen met een hogere loonspanning scoren doorgaans

we er een beter zicht op krijgen. Hoe komt het dat

slechter op het gebied van de tewerkstelling van ‘oudere

de werkgelegenheidsgraad van personen met een

werknemers’. Ook die pijnlijke correlatie gaat duidelijk

migratieachtergrond in België bij de laagste van Europa is.

op voor België. Dat wordt door de Europese Commissie

· Enkel acties ondernemen op de arbeidsmarkt, is geen

ook uitdrukkelijk zo gesteld in haar meest recente

garantie op het wegwerken van de problematiek. UNIZO

Landverslag voor België in het kader van het Europees

vraagt dan ook om grondig werk te maken om elk talent

Semester. De anciënniteitsbarema’s zetten een rem op

te laten ontwikkelen binnen ons onderwijs.

het behoud en de aanwerving van 55-plussers (issue van

· U NIZO pleit voor positieve en haalbare acties op het

loonkost en concurrentievermogen). Het loonbeleid moet

terrein, dicht bij de praktijk. Theoretische plannen

hervormd worden door het loon meer te laten evolueren
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· UNIZO vraagt dat de oorzaken van de lage participatie
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op basis van objectieve criteria zoals de evolutie van de

→ UNIZO-voorstellen

productiviteit veeleer dan met de anciënniteit. Daartoe
is een fundamentele mentaliteitsomschakeling vereist.
· Oudere werkzoekenden worden minder aangezet om nieuw
werk te zoeken dan jongere werkzoekenden:

· Voor UNIZO vormt de koppeling van loon aan anciënniteit
(d.m.v. anciënniteitsgerelateerde loonschaalverhogingen)
geen probleem op zich, indien of zolang de loonsverhoging

› H et bedrag van de werkloosheidsuitkering ligt

een productiviteitsgroei weerspiegelt. De koppeling van

vaak hoger omdat geen (volledige) degressiviteit

loon aan anciënniteit moet echter afgebouwd worden

wordt toegepast. SWT-ers hebben een uitkering die

wanneer de band met een stijging van de productiviteit

gedurende de hele periode van werkloosheid vast

niet langer aanwezig is.

blijft en dus niet daalt. Daarnaast ontvangen zij een

· O udere werklozen en SWT-ers moeten binnen de

aanvullende vergoeding van hun vroegere werkgever.

werkloosheidsverzekering op dezelfde manier behan-

Oudere werklozen (55 jaar) of werklozen met een

deld worden als gewone werklozen (vb. degressiviteit,

beroepsverleden van minstens 25 jaar gaan dan weer

beschikbaarheid, voorwaarde van onvrijwillige werk-

niet over naar de laatste fase van de degressiviteit,

loosheid, enz.).

waarin het bedrag sterk gereduceerd wordt. De
financiële prikkel om nieuw werk te zoeken, is dus
niet zo sterk.

Arbeidsongeschiktheid

› Oudere werkzoekenden en SWT-ers moeten vanaf
een bepaalde leeftijd niet meer actief, maar slechts

In 2017 overschreed het aantal langdurig zieken – werknemers

aangepast beschikbaar zijn. Dit betekent dat zij niet

en zelfstandigen – voor het eerst de kaap van de 400.000

meer zelf actief moeten zoeken naar nieuw werk,

gerechtigden in de invaliditeit. De regering Michel, in

maar wel het actieplan moeten volgen dat door de

samenwerking met de sociale partners, realiseerde een

tewerkstellingsdiensten voor hen is opgesteld. Vanaf

ommekeer in het beleid t.a.v. de langdurig zieken. Door in

een bepaalde leeftijd kunnen ze bovendien vragen

te zetten op re-integratietrajecten onder coördinatie van de

om vrijgesteld te worden van beschikbaarheid. In de

arbeidsarts en de adviserend arts werden de eerste stappen

praktijk worden oudere werkzoekenden en SWT-ers

gezet in de omslag waarbij ziek zijn niet langer gelijkgesteld

door de tewerkstellingsdiensten niet als een prioritaire

wordt aan volledige arbeidsongeschiktheid.

doelgroep beschouwd. Daardoor is hun activering ook
beperkt.
· Ons land kent de facto nog verschillende vormen van
vervroegde uittreding:

We vragen dat de volgende regering deze ingeslagen weg verder
bewandelt. Vandaag maken maximaal 17.000 mensen per jaar
gebruik van de nieuwe re-integratietrajecten die de regering en

› Het SWT-stelsel en de werkloosheidsuitkering die

de sociale partners uitwerkten. Overlappend boden de stelsels

niet beperkt zijn in de tijd en niet in een degressieve

van deeltijdse werkhervatting in 2016 aan maximaal 50.000

uitkering en volwaardige activering voorzien.

mensen (in primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

› De landingsbanen (1/2de of 1/5de tijdskrediet) vanaf 60
jaar en in sommige gevallen vanaf 55 jaar.
› Het vervroegd pensioen zonder actuariële correctie:
het pensioen wordt wel berekend op het reële aantal

samen) een hervatting op de arbeidsmarkt. Minder dan 20%
van het aantal langdurig zieken is dus momenteel actief in een
traject dat op termijn naar duurzame (her)tewerkstelling kan
leiden. Dit percentage moet verder worden verhoogd.

loopbaanjaren, maar er wordt geen actuariële correctie
toegepast voor een vervroegde opname. Hierdoor is

Door ondernemingen meer sleutels in handen te geven om in

het financieel voordeliger om vervroegd pensioen op

te zetten op aangepaste vormen van werk voor mensen met

te nemen dan dit uit te stellen.

een bepaalde pathologie, is een onmiddellijke verhoging van

› Binnenkort, het stelsel van de zware beroepen waarmee
30% van de ambtenaren en werknemers gemakkelijker
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aan de loopbaanvoorwaarde voor vervroegd pensioen
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kunnen voldoen en dus vroeger zullen uittreden.

het arbeidsaanbod mogelijk.

→ UNIZO-voorstellen
· In ieder geval is er een financiële incentive/reinte-

deel uitmaken van een breder traject naar werk, waar ook

gratiepremie nodig voor werkgevers om mensen in

ruimte is voor vorming en opleiding.

arbeidsongeschiktheid te re-integreren. Met deze

· In het Brussels Gewest moet de afstemming tussen de

financiële incentive zou de regering ondernemingen

centrale en gedecentraliseerde diensten, evenals de

in staat stellen om werk te maken van gedegen

Jobhuizen en de Missions Locales, versneld worden

re-integratieplannen. Deze beperkte investering zal leiden

ingevoerd. Hierbij worden ook de PWA’s en Art. 60 begeleid

tot een hoge return on investment. Het zal het aantal

door de OCMW’s, geïntegreerd.

succesvolle re-integratieplannen verhogen en dus meer
langdurig zieken terug naar de arbeidsmarkt leiden.
· D e samenwerkingsakkoorden die zijn afgesloten

2.3. VDAB en Actiris als arbeidsmarktregisseurs

tussen RIZIV en de tewerkstellingsdiensten zijn goede
instrumenten, maar de omvang ervan blijft bescheiden

De publieke bemiddelingsdiensten VDAB & Actiris houden

en beperkt in het licht van de toenemende groep aan

zich vandaag hoofdzakelijk bezig met de activering van de

langdurig zieken en arbeidsongeschikten. Momenteel

werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering. Dit werkveld

wordt een budget voorzien van 6 mio EUR per jaar voor

moet verder worden uitgebreid. UNIZO wenst dat VDAB en

de begeleiding van 1.250 mensen. UNIZO vraagt een

Actiris hun rol als arbeidsmarktregisseur ten volle opnemen

versnelling en vooral een uitbreiding van het aantal

en zich actief inzetten om de krapte op de arbeidsmarkt

mensen dat hier onder kan vallen.

te bestrijden. Dit betekent dat zowel VDAB als Actiris een

· UNIZO vraagt eveneens dat de toegang tot het stelsel van

helikopterzicht moet hebben op de volledige potentiële

de arbeidsongeschiktheid voldoende strikt wordt bewaakt

arbeidsreserve (aantal, profiel, enz.) evenals op de openstaande

en dat daarna regelmatig wordt nagegaan of de betrokkenen

vacatures en welke competenties daarvoor zijn vereist.

inderdaad nog steeds arbeidsongeschikt zijn.
De regionale arbeidsbemiddelingsdiensten moeten eveneens
de switch maken naar het invullen van vacatures in plaats van
Leefloongerechtigden

het oplossen van de werkloosheid. Belangrijk in deze is dat
publieke bemiddelingsdiensten ondernemers beschouwen als

Er zijn 143.500 leefloongerechtigden 16 in België, waarvan

klanten. De dienstverlening moet hierop worden afgestemd.

37.781 in Vlaanderen en 38.587 in het Brussels Hoofdstedelijk

Uit een recente enquête van UNIZO is gebleken dat slechts 58%

Gewest. Door de autonomie van de lokale besturen, kennen de

van de ondernemers VDAB als een meerwaarde beschouwt

tewerkstellingsdiensten deze potentiele arbeidsreserve vaak

voor het invullen van de vacatures. In diezelfde bevraging,

niet. Hoewel er op het terrein reeds een samenwerking is (bv.

gaf slechts 44% van de ondernemers aan het eens te zijn met

VDAB heeft een samenwerkingsovereenkomst met VVSG),

de stelling dat de digitale services voordelen bieden.

is een striktere aanpak en sturing via duidelijke objectieven
nodig.

Om de match tussen vraag en aanbod te versterken, moeten
de regionale bemiddelingsdiensten een meersporenaanpak
creëren via gecoördineerde acties, zoals k walitatieve

→ UNIZO-voorstellen

bemiddeling, vorming en opleiding, een consequente controle
en sanctionering,… alsook via interregionale samenwerking.

· In het kader van een snelle (her)tewerkstelling is het
noodzakelijk dat elke leefloongerechtigde verplicht

Om VDAB en Actiris beter te sturen, moet het aansturingsmodel
veel meer gebaseerd zijn op harde indicatoren.

inschreven is bij de regionale bemiddelingsdiensten.
Doorheen de werking moeten VDAB en Actiris bovendien nog

de regie hebben over de bemiddeling naar werk van

sterker inzetten op het gebruik van big data en overleg met de

leefloongerechtigden naar de arbeidsmarkt.

verschillende stakeholders. Ondernemers hebben nog steeds

· A rtikel 60§7 in tijdelijke werkervaring mag niet langer
als enige doel hebben om leefloongerechtigden terug

een aanvoelen dat de bemiddelingsdiensten niet weten wat
de noden zijn op de werkvloer.

rechten te laten openen in de sociale zekerheid, maar moet

16

Bron: POD MI (2018). https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/leefloon-ll
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De arbeidsmarktregisseurs VDAB en Actiris moeten

23

→ UNIZO-voorstellen

2.4. (Economische) Migratie

· V DAB en Actiris moeten hun rol als arbeidsmarkt-

Er zijn verschillende vormen van migratie, waaronder

regisseur ten volle kunnen opnemen. Dit betekent dat

arbeidsmigratie, maar ook gezinshereniging en asiel. De

VDAB en Actiris een zicht moeten hebben op de volledige

toegang tot de arbeidsmarkt verschilt momenteel naargelang

potentiële arbeidsreserve (aantal, profiel, enz.) in het

het migratiekanaal waarin iemand zich bevindt. Iemand

heden, maar ook toekomstprognoses (vervangingsvraag,

die hier mag verblijven, mag hier in bepaalde gevallen niet

nieuwe instroom, enz.) maken. Daarnaast maken de

werken, of slechts onder bijkomende voorwaarden. Dit is

bemiddelingsdiensten, in samenspraak met sectoren,

bijvoorbeeld zo voor de Arbeidskaart C, maar ook voor de

prognoses over de competenties die nu nodig zijn alsook

‘Bijlage 35’. Dit leidt tot verwarring bij de werkgevers. UNIZO

deze voor de (nabije) toekomst.

bepleit in het kader van migratie voor een perfecte afstemming

· D e arbeidsmarktregisseurs moeten hun actieterrein

tussen de verblijfsvergunning en de arbeidsvergunning,

uitbreiden en alle burgers op beroepsactieve leeftijd (niet

waarbij iemand die hier mag verblijven, hier ook (zo snel als

enkel werklozen) kunnen lokaliseren en bemiddelen naar

mogelijk) moet kunnen werken.

werk.
· E r is nood aan een efficiënt en afdoend aansturings-

Daarnaast pleit UNIZO voor een efficiënte vorm van

model voor de publieke bemiddelingsdiensten, dat

arbeidsmigratie. UNIZO staat dan ook positief tegenover

gebaseerd is op duidelijk meetbare parameters. Hierbij

het huidig systeem van de arbeidskaart B, o.a. omdat het

kan onder andere gedacht worden aan: aantal deelnemers

vraaggestuurd is, d.w.z.: de werkgever beslist wie hij voor

aan opleidingen, correct doorverwijzen van profielen

welk werk het best kan aannemen en of hij daarvoor beroep

naar openstaande vacatures, evolutie in het aantal

wil doen op een buitenlandse arbeidskracht. De voorgestelde

deelnemers aan werkplekleren, duurtijd voor het invullen

versoepelingen in Vlaanderen zouden ook in Brussel navolging

van vacatures, enz..

moeten krijgen.

· D e interregionale samenwerkingsovereenkomsten
tussen de regionale publieke bemiddelingsdiensten
moet verder geïntensifieerd worden door oa. uitdagende

→ UNIZO-voorstellen

KPI’s voorop te stellen.
· D e dienst verlening aan onder nemers do or de

· Door de regionalisering van de beroepskaarten krijgen

bemiddelingsdiensten moet versterkt worden. In

de gewesten de mogelijkheid om de invulling van het

Vlaanderen wordt op dit moment de nieuwe contact-

criterium economische meerwaarde te wijzigen. UNIZO

strategie voor werkzoekenden uitgerold. Deze moet

vraagt dat de toetsing van de economische meerwaarde

ook zijn vertaalslag krijgen voor werkgevers. Ook het

soepel wordt ingevuld en dat de nadruk vooral komt

gedeeld beheer17 bij vacatures kan verder versterkt worden.

te liggen op de controle en opvolging van de sociale en

In lijn met de Brusselse Small Business Act, zal ook

fiscale verplichtingen, tijdens de (eerste jaren van de)

Actiris zijn diensten screenen in functie van het ‘think

beroepsactiviteit. UNIZO pleit ervoor dat de regio’s een

small first”-principe. Dit principe kan ook worden

eigen regelgeving uitwerken rond arbeidsmigratie voor

toegepast in Vlaanderen.

hooggeschoolden, die gebaseerd is op de behoeften van

· V DAB en Actiris moeten bijkomend investeren in big

de eigen arbeidsmarkt.

data, zodat betere dienstverlening aan werkzoekenden,

· De mogelijkheid moet gecreëerd worden om werknemers

werkenden en werkgevers kan worden geboden. Deze

binnen de afgeleverde gecombineerde vergunning

data zijn ook een extra hulpmiddelen voor bemiddelaars,

van werkgever te laten veranderen op een flexibele,

zodat contacten met VDAB-klanten kwalitatiever worden.

maar gecontroleerde manier. Bovendien moeten alle
vergunningen binnen een termijn van 90 dagen worden
afgeleverd. Dat is de manier om de aantrekkelijkheid van
de verschillende Gewesten op het vlak van economische
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migratie te behouden.
· U NIZO bepleit in het kader van migratie voor een
perfecte afstemming tussen de verblijfsvergunning en
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Dienstverlening van VDAB, waarbij VDAB de werkgever bijstaat bij het invullen van zijn vacatures.

de arbeidsvergunning. Dit houdt in dat wie hier mag

2.6. Sociale economie

verblijven, hier ook mag werken zonder bijkomende
voorwaarden m.b.t. dat werk.

Ondernemingen uit de sociale economie ontwikkelen

· Er is nood aan een snelle screening van de competenties

regelmatig reguliere economische activiteiten. Doordat ze

bij nieuwkomers, vluchtelingen en asielzoekers. Op deze

subsidies en lastenverlagingen krijgen kunnen ze daarbij

wijze kan worden toegewerkt naar een zo kort mogelijk

aan zeer voordelige tarieven concurreren. Hoewel UNIZO

traject naar werk.

de doelstelling achter sociale economie ondersteunt, kan

· Bij het inburgeringstraject van nieuwkomers, vluchtelingen

het niet de bedoeling zijn om de reguliere economie met

en asielzoekers moet voor elkeen maximaal aandacht

gemeenschapsmiddelen te beconcurreren. Het probleem van

besteed worden aan het professionele perspectief in een

de deloyale concurrentie loert te vaak om de hoek en speelt zich

brede zin. Dit omvat o.a. het belang van werk, hoe je aan

af op verschillende gebieden, zoals tewerkstelling, fiscaliteit,

werk geraakt, de keuze voor ondernemerschap, etc.

activiteiten, overheidsopdrachten, etc.

· U NIZO vraagt om de termijn van de arbeidskaart B
in Brussel te verlengen van één naar drie jaar voor
hooggeschoolden zoals in Vlaanderen, en ook voor midden-

UNIZO vertrekt vanuit de doelgroepwerknemer binnen de

en laaggeschoolden te werken met een zogenaamde

huidige sociale economie en niet langer de structuur die eraan

‘dynamische knelpuntberoepenlijst’.

verbonden is. Concreet wil UNIZO naar een model waarbij de
afstand tot de arbeidsmarkt gecompenseerd wordt en niet
langer de plaats van tewerkstelling. UNIZO wil bovendien een

2.5. Skills mismatch als sociaal risico

grotere doorstroom realiseren van de doelgroepwerknemer
naar de reguliere economie. Dit via een aanpassing van de

Digitalisering zorgt ervoor dat de vaardigheden die werknemers

subsidieregelingen en de operationalisering van het individueel

moeten hebben snel veranderen. Deze evolutie vindt overal

maatwerk.

plaats ongeacht het studieniveau. Omwille van deze versnelling
in technologische vooruitgang en bijgevolg ook de snelle
vervaging van competenties, dreigen werknemers gemakkelijk

→ UNIZO-voorstellen

minder productief of interessant te zijn op de arbeidsmarkt.
Dit is een wezenlijk sociaal risico, waarbij mensen nog in staat

· Reguliere ondernemingen moeten bij het aanwerven van

zijn om te werken, maar niet over de juiste skills beschikken en

werknemersgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt

bijgevolg in de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid terecht

dezelfde tegemoetkoming krijgen als bedrijven uit de

komen. Om te vermijden dat te lang in de werkloosheid of

sociale economie. De uitwerking van het individueel

inactiviteit gebleven wordt (cfr. hoe langer de werkloosheid, des

maatwerk lijkt hiervoor een geschikt instrument. Het

te lager de kans op een job), moeten we deze werkzoekenden/

rendementsverlies en ondersteuningsnood zijn de basis

inactieve zo snel als mogelijk opnieuw naar de arbeidsmarkt

voor deze compensatie en niet langer de plaats waar deze

gidsen, met als doelstelling een duurzame tewerkstelling.

is tewerkgesteld.
· O m meer doorstroom te genereren uit de sociale
economie naar de reguliere economie moeten in het

→ UNIZO-voorstellen

financieringsmechanisme grendels ingebouwd worden,
waardoor doorstroom evident wordt. Ook samenwerking

· Iedereen die werkloos of inactief wordt, zou binnen de 6
maanden een opleiding naar werk kunnen en/of moeten

met sectoren moet verder gestimuleerd worden.
· Tot slot vraagt UNIZO aan de regeringen dat ze een duide-

volgen om zijn arbeidskansen opnieuw te doen stijgen.

lijk kader creëert waarbinnen de sociale economie

· O m te vermijden dat personen te lang in een

kan werken, die niet deloyaal is aan de reguliere economie.

uitkeringssysteem blijven zitten, vraagt UNIZO dat er een
skillsassessment plaats vindt. Op deze wijze kan, indien
opleiding in het traject naar werk. VDAB en Actiris spelen
hier een belangrijke rol in.
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nodig, snel voorzien worden in een gepaste vorming of
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3. Onderwijs, Vorming en opleiding

Tot slot, werden de beroepskwalificaties20 op vraag van

Naast het probleem van de krapte op de arbeidsmarkt, kampt

reeds 353 beroepskwalificaties opgesteld en dit aantal groeit

Vlaanderen ook met een kwalitatieve mismatch. Degenen die

nog steeds. Wanneer bij de ontwikkeling van opleidingen

zich op de arbeidsmarkt aanbieden beschikken niet allemaal

de beroepskwalificaties als basis dienen, zou in principe

over de juiste competenties om de openstaande vacatures in

de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt opnieuw

te vullen. Hoewel er de laatste jaren een positieve evolutie

verkleind moeten worden. Bovendien investeren sectoren veel

is, hinken we nog steeds achterop in het peloton18. Hoewel

in deze beroepskwalificaties om op deze manier kwalitatieve

de cijfers van het Steunpunt Werk stellen dat de kwalitatieve

uitstroom uit het onderwijs te genereren. Alleen stellen we vast

mismatch daalt, blijft deze op een hoog pijl in België. De roep

dat deze beroepskwalificaties nog te weinig worden gebruikt

om meer technisch geschoold personeel is een never ending

in de opleidingscurricula.

onderwijs uitgewerkt door tal van sectoren. Vandaag zijn

story.

→ UNIZO-voorstellen
3.1. Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt
· UNIZO vraagt vooreerst dat er werk wordt gemaakt om
In de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk om er voor te

een beter imago van de technisch en beroepsgerichte

zorgen dat de toekomstige groep werknemers (nu nog leerlingen

opleidingen te creëren. Onze arbeidsmarkt hunkert naar

en studenten) over de juiste skills beschikt. Naast de technische

deze profielen.

skills, worden de soft skills (zoals motivatie, levenslang leren,

· Ondertussen is STEM gekend bij het brede publiek, maar

samenwerken, enz.) belangrijker. Om de aansluiting tussen

er zijn nog te weinig leerlingen en studenten die hieraan

onderwijs en de arbeidsmark verder te verkleinen, moeten er

deelnemen. Het onderwijs, ongeacht het niveau, moet

blijvende inspanningen gebeuren.

sterker gestimuleerd worden om op deze opleidingen in
te zetten.

Ondertussen werden reeds eerste stappen gezet, zoals

· D e beroepskwalificaties blijven de basis en worden

de hervorming van het secundair onderwijs, de nieuwe

onverkort opgenomen om opleidingen uit te werken. De

eindtermen, het duaal leren (zie 1.3.2) en STEM. Wat dat

sectoren worden gestimuleerd om deze ook uit te werken

laatste betreft, stellen we vast dat STEM hoofdzakelijk nog

voor het hoger onderwijs.

met secundair onderwijs en meer specifiek met het ASO of de

· Werkplekleren of stages moeten een prominente plaats

doorstroomgerichte opleidingen wordt geassocieerd19. Hoewel

krijgen binnen het curriculum. UNIZO vraagt dat in elke

de STEM-monitor aangeeft dat de instroom in TSO-STEM

studierichting of opleiding, binnen zowel het secundair

opleidingen in de 3de graad licht stijgt, is er een terugval op

als hoger onderwijs verplicht een luik werkplekleren of

te merken bij de 3de graad in de BSO-opleidingen. UNIZO pleit

stage wordt opgenomen.

er reeds lang voor om de negatieve perceptie van het technisch

· Voor Brussel wordt gevraagd dat, naar analogie met de

en beroepsgericht onderwijs te doorbreken. Ons onderwijs

“Schoolverlatersenquête” van VDAB, een zelfde initiatief

produceert meer denkers dan doeners, maar onze arbeidsmarkt

wordt genomen voor de Brusselse leerling. Deze moet als

heeft nood aan beide. Ook binnen het hoger onderwijs kan nog

doelstelling hebben om jongere correct te informeren

sterker worden ingezet op STEM. Aanvullend is er bij het hoger

over latere tewerkstellingskansen van de opleidingen.

onderwijs, net zoals bij het secundair onderwijs, nood aan een

Daarnaast kan dit ook gebruikt worden om het aanbod

debat over het rationaliseren van het opleidingsaanbod.

te rationaliseren.

Naast STEM, kan er nog veel sterker worden ingezet op
werkplekleren of stages binnen de curricula van het onderwijs

3.2. Duaal leren
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om de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verder
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te dichten. Voor UNIZO zou werkplekleren of stages een

Duaal leren, de methodiek waarbij leren in een opleidingscontext

evidentie moeten zijn binnen het onderwijsstelsel, ongeacht

gecombineerd wordt met leren/werken op een werkvloer, wordt

de studierichting of studieniveau.

vandaag uitgerold in het secundair onderwijs. De SERV stelt
in zijn visienota21 naar een digitale samenleving dat meer dan
vandaag dient te worden ingezet op systemen die leren en

18

Kent de Vlaamse arbeidsmarkt een sterke kwalitatieve mismatch? Steunpunt Werk, mei 2018.

19

STEM-monitor 2018.

20

In het kader van de Vlaamse Kwalificatiestructuur.

21

Bron: https://www.serv.be/serv/publicatie/visienota-digitalisering-en-robotisering

werken combineren. Duaal leren zorgt ervoor dat ondernemers

interessant om deze leermethodiek door te trekken naar

en werkgevers talent reeds in een vroeg stadium mee kunnen

andere opleidingen. Zo biedt het kansen voor zowel het hoger

ontwikkelen en zo zelf ook bezig zijn met HR. Duaal leren

onderwijs als het volwassenonderwijs. Maar ook naast het

leidt ook tot een betere aansluiting tussen het onderwijs en

onderwijs zijn er opportuniteiten te vinden. UNIZO is er van

de arbeidsmarkt. De interesse om met dit systeem aan de

overtuigd dat de methodiek van duaal leren ook interessant

slag te gaan, groeit in bedrijven en in het bijzonder bij KMO’s.

kan zijn voor werkenden en werkzoekenden. Waarbij er een

Onderstaande tabel maakt dit duidelijk.

doorgedreven opleiding plaatsvindt op de werkvloer, aangevuld
met een opleiding binnen een opleidingscontext.

Maar duaal leren is niet enkel voor bedrijven zinvol. Wanneer
we over het muurtje naar onze buurlanden kijken dan zien
we dat landen met een sterk duaal leren o.a. een lagere

→ UNIZO-voorstellen

jongerenwerkloosheid kennen. Bovendien kan via duaal leren
de ongekwalificeerde uitstroom verlaagd worden, indien we de

· Duaal leren moet verder worden geconsolideerd als een

jongeren tijdig kunnen toe leiden naar dit systeem.

volwaardige leerweg binnen ons onderwijssysteem.
Competenties op de werkvloer aanleren, moet ook voor

Om het systeem voor zoveel als mogelijk ondernemers

leerlingen een evidentie worden. De doelstelling moet zijn

toegankelijk te maken, zal het belangrijk zijn om in te zetten

dat duaal leren een eerste keuze wordt.

op flexibele leertrajecten. Dit betekent het combineren van

· UNIZO vraagt dat er een duidelijk kader wordt gemaakt

verschillende werkplekken bij verschillende werkgevers

voor het duaal leren in het hoger onderwijs en het

binnen een integraal traject. KMO’s zijn soms niet in staat

volwassenenonderwijs. Daarnaast wensen we dat de

(bv. door niche-markt) om een volledig traject aan te bieden,

opportuniteiten voor werkenden en werkzoekenden verder

maar wel een relevant deel van de opleiding. Flexibele trajecten

worden verkend.

maken het mogelijk dat nog meer KMO’s in het duaal leren

· Flexibele trajecten in het duaal leren waar bij verschillende

participeren. Een sterke regisseur moet dit faciliteren. Een

werkgevers wordt geleerd, worden uitgewerkt om zoveel

sterke regisseur, bouwt bovendien bruggen, inspireert en zorgt

als mogelijk ondernemers te betrekken in het duaal leren.

voor betrokkenheid van alle stakeholders.

· UNIZO is reeds lang vragende partij voor een onderzoek
dat een analyse maakt van de kosten van de stakeholders,

Vandaag wordt duaal leren als een exclusieve leerweg van

teneinde een gepaste financiering te kunnen voorzien.

het secundair onderwijs beschouwd. UNIZO vindt het

TABEL - Overzicht van alle goedgekeurde erkenningsaanvragen naar grootte van en unieke onderneming in juni 2018
(excl. Lokale en openbare besturen)

AANTAL
WERKNEMERS
ONDERNEMINGEN
0

AANTAL
GOEDGEKEURDE
ERKENNINGEN

%

AANTAL UNIEKE
ONDERNEMINGEN
MET EEN ERKENNING

%

868

5,0%

554

7,1%

1 tot 9

7.616

44,2%

4.139

10 tot 19

1.952

11,3%

AANTAL UNIEKE
VESTIGINGEN MET
EEN ERKENNING

%

558

6,3%

53,4%

4.220

47,4%

891

11,5%

957

10,8%

1.713

9,9%

647

8,3%

759

8,5%

680

3,9%

275

3,5%

353

4,0%

100 tot 199

528

3,1%

173

2,2%

272

3,1%

200 en meer

2.803

16,3%

269

3,5%

963

10,8%

Onbekend

1.079

6,3%

805

10,4%

815

9,2%

Eindtotaal

17.239

100,0%

7.754

100,0%

8.896

100,0%

Bron: Syntra Vlaanderen (2018) (Bewerking UNIZO)
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20 tot 49
50 tot 99
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→ UNIZO-voorstellen

3.3. Ondernemerschapsvorming
Het wegvallen van de toegang tot het beroep en het daarbij
horende attest bedrijfsbeheer, mag ons niet beletten om
blijvend te investeren in kwalitatieve opleidingen die leiden
naar zelfstandig ondernemerschap.

· D e harmonisatie van de SYNTRA vzw’s en SYNTRUM
moet continue versterkt worden.
· E lke aspirant-ondernemer, KMO-medewerker en
ondernemer moet bij SYNTRA terecht kunnen voor
een k waliteitsvolle beroepsopleiding of onder-

Dat de ondernemerschapstrajecten leiden naar ondernemerschap mag duidelijk zijn uit de cijfers. Ongeveer 1 op

nemerschapsopleiding. Een correcte financiering voor
deze opleidingen is evident.

de 5 start onmiddellijk na het beëindigen van de opleiding.

· E en samenwerking van SYNTRA Vlaanderen, en de

Dit stijgt naar ongeveer 3 op 10, wanneer gekeken wordt na

Syntra, als opleidingsverstrekker (met de daarbij

het effect na 5 jaar. Wanneer we een prognose maken, kan dit

horende ver plichtingen en v rijheden) voor de

zelfs stijgen naar 4 op de 10.

ondernemerschapstrajecten is daarbij vanzelfsprekend.

TABEL - Lange termijn effecten ondernemerschapstrajecten

EINDPROEF
GESLAAGD
(GEKEND)

· SYNTRA Vlaanderen zorgt als regisseur voor een kader
voor competentieversterkende activiteiten die de
vakbekwaamheid van de KMO-medewerker versterken

AANDEEL
ZELFSTANDIG NA

en de ondernemer ondersteunen in de bedrijfsvoering.

Cursusjaar

Aantal
geslaagd

Start

1 jaar

2 jaar

5 jaar

'09 - '10

11.372

18,0%

26,3%

31,0%

34,0%

'10 - '11

9.772

18,6%

26,2%

30,7%

34,0%

'11 - '12

10.626

17,6%

26,0%

30,4%

*

'12 - '13

10.968

18,1%

26,3%

30,8%

*

'13 - '14

10.786

16,7%

25,1%

'14 - '15

11.820

21,3%

28,5%

*

'15 - '16

11.468

21,4%

*

30,8%

*

32,7%

3.4. Vorming & opleiding voor werknemers
Door de ontwikkelingen en innovaties op technologisch,
digitaal en sociaal vlak zijn vaardigheden en diploma’s steeds
minder lang houdbaar. Het is voor iedereen – werkenden én
organisaties – noodzakelijk om permanent bij te leren.

33,6%

30,1%

*

36,7%

*

36,8%

*

31,0%

39,6%
39,8%

Bron: Syntra Vlaanderen - Evaluatie JOP 2017
*: prognose via gemiddelden (bewerking door UNIZO)

Hoewel iedereen de nood hiervan inziet, doen we het in
Vlaanderen helaas niet goed in de praktijk op vlak van
levenslang leren. In 2016 bedroeg de Vlaamse deelname aan
levenslang leren 7,1%22. Dit lage percentage zou voornamelijk
te maken hebben met een gebrek aan intrinsieke motivatie
om opleiding te volgen. Dit blijkt ook uit cijfers van de OESO.
82% van de bevraagden is niet gemotiveerd om deel te nemen

De SYNTRA vzw’s zijn en blijven de geprefereerde en unieke

aan formele en/of informele opleiding.

actor om dit beleid verder uit te rollen. Maar de SYNTRA vzw’s
hebben op dit moment elk een werkgebied, dat ongeveer

Vorming en opleiding zijn een gedeelde verantwoordelijkheid

samenvalt met de provinciegrenzen. Binnen dit werkgebied

tussen overheid, werkgevers en werkenden. Van de overheid

organiseren de SYNTR A vzw’s het ganse gamma van

verwachten we een stimulerend kader dat vorming en opleiding

ondernemingsopleidingen en de leertijd/het duaal leren. De

faciliteert, ondersteunt en beloont. De ondernemingen spelen

SYNTRA vzw’s mogen echter niet langer naast elkaar werken.

daar op hun beurt op in. Dit is in hun eigen voordeel. Ook

Dat doen ze ook niet meer. Binnen hun koepel Syntrum wordt

voor hen is het belangrijk om snel mee te zijn met nieuwe

steeds intensiever samengewerkt. Voor UNIZO moet deze

ontwikkelingen. Het is daarbij belangrijk dat ondernemingen

evolutie van samenwerking en harmonisatie zonder meer

en sectoren voldoende vrijheid hebben om het vormings- en

verdergezet worden.

opleidingsbeleid uit te werken dat voor hen nodig is. Dit kan
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niet van bovenaf worden opgelegd. De ondernemingen in dit
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land investeren overigens massaal in vorming en opleiding.
Volgens de laatste tellingen wordt 2,4%23 van de loonmassa
hieraan besteed.

22

Aandeel 25 tot 64-jarigen die vier weken voor de bevraging deelnam aan opleiding. Cijfers EAK (2016).

23

Bron: CRB (2018) - Verslag werkgelegenheid en concurrentievermogen (http://www.ccecrb.fgov.be/txt/nl/doc18-171.pdf)

Wat de werknemers betreft, moet een versnelling hoger

→ UNIZO-voorstellen

worden geschakeld. Er is nood aan een grondige mentaliteitswijziging en de uitbouw van een echte leercultuur.

· S YNTRA Vlaanderen is een volwaardige en complete

Dit impliceert dat werknemers ook zelf initiatieven nemen

regisseur in vorming en opleiding op onze arbeidsmarkt.

om ervoor te zorgen dat hun competenties accuraat blijven.

Dit omvat zowel (beroeps)opleiding, duaal leren,

Levenslang leren mag niet als kost worden aanzien, ook

ondernemerschapsvorming als de sturing van opleidings-

wanneer het buiten de arbeidstijd gebeurt. Het is een
investering in zichzelf die evenwaardig is aan vrije tijd,
gezinsverantwoordelijkheden, enz.

instrumenten.
· De rolverdeling tussen de overheidsagentschappen moet
sterker worden afgelijnd, namelijk:
› V DAB: arbeid en BEMIDDELING voor werkenden en
werkzoekenden

→ UNIZO-voorstellen

› V LAIO: BEGELEIDING van ondernemers (door regie
over subsidies- en begeleidingsmaatregelen)

· U NIZO pleit voor een vormingswijzer waarbij alle
informatie rond vormingsinitiatieven en -instrumenten

› S YNTR A Vlaanderen: vorming en OPLEIDING
(incl. ondernemerschap en beroepsopleiding)

samen wordt gebracht via een centraal en geïntegreerd
platform.
· M aak het voor bedrijven interessant om nog meer in

3.6. Uitbreiding scholingsbeding

vorming en opleiding te investeren door een verhoogde
aftrek te voorzien voor investeringen in vorming &

Wanneer iemand een opleiding volgt op kosten van zijn

opleiding.

werkgever, kunnen beiden een scholingsbeding sluiten. Daarin

· De instrumenten die ter beschikking worden gesteld van

verbindt de werknemer die de opleiding volgt zich ertoe een

werknemers om afwezig te zijn van het werk voor vorming

deel van de kosten terug te betalen als hij elders gaat werken.

en opleiding met behoud van loon, moeten kostendekkend

Een scholingsbeding is aan verschillende voorwaarden

zijn voor de werkgever.

onderworpen. Zo kan een scholingsbeding enkel worden
afgesloten met een werknemer voor onbepaalde duur; moet
het jaarloon van de werknemer minstens 34.180 EUR (bedrag

3.5. Transitie naar een agentschap voor beroepsopleiding
en ondernemersvorming

van toepassing op 1 januari 2018) bedragen; en kan de werkgever

Vlaanderen kent vandaag een zeer versnipperd landschap

Het scholingsbeding is momenteel onvoldoende soepel

als het aankomt op vorming en opleiding binnen het

om werkgevers aan te zetten tot het versterken van

beleidsdomein werk. Zo zijn er verschillende agentschappen

opleidingsinspanningen.

nooit meer dan 80% van de vormingskost recupereren.

en departementen bij betrokken (SYNTRA Vlaanderen, VDAB,
VLAIO en Departement Werk en Sociale Economie) die elk
bevoegd zijn voor de eigen instrumenten.

→ UNIZO-voorstellen

Er is een nood om dit alles sterker te centraliseren (éénheid

· UNIZO wenst de voorwaarde te schrappen als zou een

van aansturing). Dit moet zorgen voor eenvoud, kwaliteit

scholingsbeding enkel kunnen worden bepaald in het

en een optimalisatie van beschikbare middelen binnen

kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

het beleidsdomein werk. Bovendien zou de creatie van een

De absolute primauteit van dit type arbeidsovereenkomst

agentschap voor beroeps- en ondernemerschapsvorming
helderheid moet brengen tussen de verschillende
agentschappen, zowel naar de burger als naar de ondernemer.

is immers voltooid verleden tijd.
· UNIZO dringt erop aan de loongrens m.o.o. de toepassing
van een scholingsbeding te schrappen.
· UNIZO pleit ervoor om toe te laten dat een ruimer deel, en

want zowel de beleidsdomeinen onderwijs en werk claimen

tot 100%, van de vormingskost kan worden gerecupereerd.

een deel. Om van duaal leren een succes te maken, is er nood
aan 1 sterke regisseur die het geheel coördineert.
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Het is onduidelijk wie vandaag de regisseur is van duaal leren,
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4. Kinderopvang
UNIZO wil dat ouders maximaal de mogelijkheid krijgen om te

· D e Vlaamse aanmoedigingspremies voor tijdskrediet,

werken. Vanaf 2020 zou voor alle gezinnen met een behoefte aan

ouderschapsverlof en landingsbanen worden geschrapt

kinderopvang een betaalbare plaats moeten zijn. Voorschoolse

en deze middelen worden geïnvesteerd in het creëren

kinderopvang is voor veel jonge ouders noodzakelijk als ze

van bijkomende plaatsen in de voor- en buitenschoolse

willen gaan werken. Hetzelfde geldt voor de buitenschoolse

kinderopvang.

kinderopvang, inclusief opvang tijdens de schoolvakanties.

· Om investeringen vanuit de private sector in kinderopvang

Momenteel is de dekkingsgraad daarvan onvoldoende in kaart

aantrekkelijker te maken, vraagt UNIZO om naar het

gebracht, maar voor UNIZO is het duidelijk dat er kinderopvang

voorbeeld van de film- en cultuursector een taks shelter

moet zijn voor alle ouders die daar nood aan hebben.

voor kinderopvang in te stellen en een verhoogde fiscale
aftrek mogelijk te maken voor werkgevers die individueel

Om deze doelstelling te realiseren, moet de overheid het

of gezamenlijk investeren in kinderopvang.

bestaande, betaalbare aanbod substantieel vergroten. In de

· Om het draagvlak en kwaliteitsvolle besluitvorming

eerste plaats betekent dit dat het nemen van initiatief in

en dienstverlening in de sector van de kinderopvang te

deze sector moet gestimuleerd worden. Wanneer de overheid

bekomen, vraagt UNIZO om bij alle besluitvorming de

stuurt in de richting van een gesubsidieerde werking, moeten

stakeholders te bevragen. Een voorbeeld om dit te bereiken

er bovendien voldoende middelen voorhanden zijn. UNIZO

is de maximale integratie van huidige stakeholders in het

pleit ervoor om minder middelen te investeren in systemen

nieuwe fusieagentschap K&G/Jongerenwelzijn.

die ouders (deeltijds) thuis houden, zoals tijdskrediet en
ouderschapsverlof, en zo meer middelen vrij te maken voor
kinderopvang. Daarnaast kan ook de inzet van fiscale en

5. Flexibiliteit

parafiscale instrumenten investeringen in kinderopvang
aantrekkelijker maken.

5.1. Flexibiliteit als een opstap naar een hogere werkzaamheidsgraad

UNIZO stelt vast dat het huidige financieringsmechanisme
van de kinderopvang leidt tot oneerlijke concurrentie en in

Onderzoek, onder andere van de Stichting Innovatie en Arbeid

sommige gevallen zelfs tot sociale fraude. De sector heeft

van de SERV, toont aan dat de flexibilisering nog niet sterk

vandaag vooral nood aan een vraaggericht gelijk speelveld.

is doorgebroken in Vlaanderen. Er is een evolutie naar meer

Om dit te bereiken vragen we aan de volgende regering om

flexibiliteit, maar dit is vooralsnog een lange termijn trend,

het subsidiemechanisme in de sector, in samenwerking met

eerder dan de huidige realiteit. Deze vaststellingen staan wat

alle stakeholders, grondig te evalueren.

in contrast met het maatschappelijk debat dat uitgaat van
disruptie en veel aandacht geeft aan nieuwe werkvormen.

→ UNIZO-voorstellen

UNIZO ziet veel potentieel in flexibele manieren van werken,
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zowel voor de ondernemingen als de mensen zelf. Al te vaak
wordt deeltijds werk, tijdelijk werk, uitzendarbeid, enz. als een

subsidiebesluit van 22 november 2013, gewijzigd op 20

vorm van precaire arbeid beschouwd. Dit is in de realiteit niet

juli 2018, wat betreft de flexibele opvang is nodig om tot

het geval. Een kleine helft van de nieuwe aanwervingen wordt

een vraaggericht sectormodel en een gelijk speelveld voor

vooraf gegaan door uitzendarbeid of tijdelijk werk. Deze vormen

alle kinderopvangbedrijven te komen.

van arbeid zijn dus een opstap naar vast werk. Ook deeltijdse

· Bij het creëren van bijkomende plaatsen in de kinderopvang,

arbeid is niet noodzakelijk precair, want vaak een keuze van

besteedt men aandacht aan momenten die buiten de

de betrokkene zelf. In dit kader kan verwezen worden naar

klassieke werkuren vallen (’s avonds, tijdens het weekend

Nederland, waar verschillende flexibele vormen van werken

en/of op flexibele uren). Momenteel is dit wettelijk voor

veel sterker zijn doorgedrongen. De helft van de werknemers

slechts 32% van alle kinderopvanginitiatieven mogelijk 24.

werkt deeltijds en 40% van de werkenden heeft een flexibel

UNIZO vraagt om dit principe mogelijk te maken voor alle

in plaats van een vast contract.

kinderopvanginitiatieven.

24
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· E en grondige evaluatie van de wijziging van het

Cijfers Kind en Gezin.

UNIZO pleit er dan ook voor om in ons land meer flexibiliteit
toe te laten dan vandaag het geval is. De potentiële

5.2. Ruimte voor individuele afspraken tussen werkgever
en werknemer

arbeidsreserve die nog kan worden aangesproken bestaat uit
profielen waarvoor een voltijdse tewerkstelling misschien niet

De arbeidsduurreglementering blijft strikt en collectief.

aangewezen is. Meer mogelijkheden tot flexibel werken kunnen

Het systeem is gebaseerd op vooraf vastgelegde of glijdende

voor die groep ook een opstap zijn op de arbeidsmarkt.

uurroosters en het respecteren van de gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur. De afwijkingen hierop zijn complex en niet

Het mogelijk maken van meer flexibiliteit kan reguliere

volledig afgestemd op hetgeen werkgevers én werknemers

bedrijven ook een mogelijkheid bieden om te concurreren

soms willen. Werknemers die meer dan de gemiddelde 38 uur

met elektronische platformen en occasionele dienstverleners

willen presteren, kunnen dit vaak niet.

en daarvoor toch werknemers in dienst te nemen. De
platformen moeten zich momenteel immers niet houden

UNIZO pleit er voor om meer ruimte te creëren voor individuele

aan tal van arbeidsrechtelijke bepalingen rond (het verbod

afspraken tussen werkgever en werknemer. Dit maakt het

op) oproepcontracten, deeltijds werk, arbeidsduur-

mogelijk om flexibiliteit langs beide kanten te laten spelen,

reglementering, ver wittigingstermijnen, enz. Op die

in het voordeel van de werknemer, maar ook in het voordeel

manier zijn zij veel flexibeler georganiseerd dan gewone

van het bedrijf.

ondernemingen die met werknemers werken.

→ UNIZO-voorstellen
→ UNIZO-voorstellen
· UNIZO pleit voor een drastische vereenvoudiging van
· Voorwaardelijke arbeidsovereenkomsten mogelijk maken,

de arbeidsduurreglementering, waarbij de werkgever de

waarbij de werknemer kan kiezen of en wanneer hij zich

werknemer de ruimte kan geven om zijn werk zelfstandig

beschikbaar stelt en/of de werkgever uur per uur kan

te organiseren, zonder dat hiervoor noodzakelijk vaste of

bekijken of en wanneer hij nood heeft aan arbeid.

glijdende uurroosters voor moeten worden vastgelegd. De

· De minimale wekelijkse arbeidsduur van 1/3de van een
voltijds uurrooster afschaffen.
· De verplichting afschaffen dat elke werkperiode niet korter
mag zijn dan 3 uren.

werknemer is er dan verantwoordelijk voor om gemiddeld
38 uur te presteren, zonder dat dit via tijdsregistratie moet
worden bewezen.
· UNIZO vindt dat werknemers die meer dan de gemiddelde

· De registratieverplichtingen met betrekking tot deeltijdse

38 uur willen presteren hiertoe de mogelijkheid moeten

werknemers aanpassen aan de huidige realiteit. Dit houdt

krijgen. Het contingent van 100 vrijwillige overuren moet

het volgende in:

worden opgetrokken (zie hoger) en de administratieve

› Versoepeling van het aantal verschillende stukken die
moeten worden bijgehouden.

formaliteiten die hieraan verbonden zijn, moeten worden
versoepeld. De vrijwilligheid moet worden gerespecteerd,

› Voorlegging van bewijsstukken op korte termijn

maar kan op andere manieren worden gegarandeerd dan

mogelijk maken i.p.v. bewaring van bewijsstukken

de ondertekening, om de zes maanden, van een schriftelijk

op verschillende plaatsen op te leggen.

document.

› G een vermoeden van voltijdse tewerkstelling als
sanctie voor het schenden van vormvereisten.
› D e weerhouden formaliteiten en procedure verder
vereenvoudigen via de ontwikkeling van een RSZ-app.

5.3. Het uitlenen van werknemers makkelijker mogelijk
maken

· Het verbod op nachtarbeid pas laten ingaan vanaf 24u,
zoals ook bepaald in de Arbeidstijdrichtlijn.

België is het enige Europese land waar het ter beschikking
stellen of uitlenen van personeel principieel is verboden,
tenzij het om (erkende) uitzendkantoren gaat. Er bestaan
verbod. Bovendien dreigen stevige sancties indien men zich
buiten de contouren van deze uitzonderingen zou durven te
begeven. Op het terrein weerklinkt de roep om een ruimere
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slechts een beperkt aantal uitzonderingen op dit principiële
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vrijheid evenwel luid. Het uitlenen van personeel kan dienen

→ UNIZO-voorstel

om dalen bij de ontlener op te vangen, of pieken bij de inlener.
Om het uitgeleende personeelslid nieuwe vaardigheden te

· UNIZO wil meer transparantie over afkoopvergoedingen

laten oppikken, of hem in staat te stellen zijn ruime ervaring te

ten aanzien van de werkgevers. Bovendien moeten

delen. Ook wie zijn job fysiek, emotioneel of om welke reden ook

spelregels worden vastgelegd waardoor geen onredelijke

even niet meer ziet zitten en meent dat hij/zij is vastgeroest zou

bedragen kunnen worden gevraagd. Een afkoopvergoeding

zo vlotter (even) van werk kunnen veranderen. De wetgeving

mag enkel de reële kosten van het uitzendkantoor dekken,

zit echter in de weg.

verhoogd met een redelijke winstmarge.

→ UNIZO-voorstel

6. Absenteïsme en arbeidsongeschiktheid

· UNIZO pleit voor een ruimere vrijheid tot het uitlenen

Gemiddeld is een werknemer 12 dagen per jaar ziek. Uiteraard

van personeel. UNIZO aanvaardt dat daaraan voorwaarden

moet wie ziek is de nodige tijd krijgen voor herstel. Toch

worden gekoppeld, zoals de vrije keuze van de werknemer

mag er ook aandacht voor zijn dat ziekteverlof voor de

om met de uitleenbeurt in te stemmen; een minimale

werkgever een belangrijke kost met zich meebrengt, aangezien

anciënniteit in de uitlenende onderneming (1 jaar); een

het loon gedurende een periode moet doorbetaald worden.

geschreven overeenkomst; net als o.m. correcte afspraken

Daarnaast zijn er de verborgen kosten en praktische problemen:

inzake loon- en arbeidsvoorwaarden; enz.

het betalen van overuren gepresteerd door de (nog) aanwezige
werknemers, het aanpassen van de arbeidsorganisatie, het
zorgen voor vervanging, een verlies aan klanten, een grotere

5.4. Afkoopsom/ -vergoeding interim

kans op bijkomende afwezigheden, enz.

Uitzendarbeid hoeft voor een werkzoekende geen valstrik

Uit eigen enquêtes blijkt dat werkgevers nogal wat misbruiken

te betekenen. Diverse studies tonen aan dat werkzoekenden

bij het absenteïsme noteren. Dit probleem vergroot nog bij

die aan de slag gaan als uitzendkracht in het algemeen een

werknemers die in opzeg zijn. Arbeidsongeschiktheid heeft

hogere doorstroomkans hebben in vergelijking met andere

immers tot gevolg dat de opzegtermijn wordt geschorst.

werkzoekenden. Dit wijst op een springplankfunctie van

Uit cijfers van de sociale secretariaten blijkt dat het meeste

uitzendarbeid naar vast werk. Bovendien kan de doorstroom

absenteïsme zich voordoet op maandagen of na een verlengd

naar vast werk ook het gevolg zijn van de realiteit dat

weekend. Daarnaast leeft de perceptie dat artsen vaak zeer

werkgevers uitzendarbeid gebruiken als rekruteringskanaal

makkelijk een ziektebriefje schrijven.

(een fenomeen versterkt door het motief instroom). In dat
kader bestaat evenwel de kwalijke praktijk om een vaak

In de Unizo-verkiezingsenquête vraagt 93% van de ondernemers

fikse afkoopsom/ -vergoeding te vragen voor een definitieve

dat de overheid meer zou doen om misbruik van ziekteverlof

aanwer ving, zelfs indien die aanwer ving plaatsvindt

door werknemers tegen te gaan.

maanden na de periode van uitzendarbeid, en zelfs indien
die aanwerving een compleet andere functie betreft. Deze
afkoopsom zou de kosten omvatten voor de prospectie, selectie

→ UNIZO-voorstel

en screening van de uitzendkracht, en de gederfde winst.
Sommen tot 25% van het bruto-jaarloon van de betrokken
uitzendkracht blijken niet eens uitzonderlijk.

· Na de algemene afschaffing van de carensdag, wil UNIZO
een slimme carensdag invoeren. Deze kan vorm worden
gegeven op het niveau van de sector (vb. na de tweede

UNIZO is van mening dat uitzendkantoren correct vergoed

kortdurende afwezigheid valt de volgende eerste ziektedag

mogen worden voor hun werk en dat afkoopvergoedingen in

niet onder het gewaarborgd loon).
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principe zouden moeten kunnen gevraagd worden. Onredelijke
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bedragen moeten echter aan banden worden gelegd om de
doorstroom van uitzendkrachten naar vast werk te bevorderen.

7. Welzijn op het werk
UNIZO stelt vast dat het welzijnsbeleid in het politieke landschap

Een tweede belangrijk aandachtspunt is de complexiteit van de

vaak onderbelicht blijft. Nochtans is een goed welzijnsbeleid

wet. In België geeft meer dan de helft van de werkgevers aan

een belangrijke hefboom om langer en gezonder werk mogelijk

dat de complexiteit van de wet de uitvoering ervan in de weg

te maken. Het voorkomt de uitval van werknemers wegens

staat. Ter vergelijking: het Europees gemiddelde ligt op 40%.

arbeidsongeschiktheid. Inzetten op welzijn op het werk is een
keuze om tegemoet te komen aan de huidige maatschappelijke
uitdagingen. Daarom vraagt UNIZO dat de volgende regering

→ UNIZO-voorstel

werk maakt van een toekomstplan welzijn op het werk. Dit
toekomstplan bevat volgende 4 centrale elementen.

· UNIZO vraagt om de welzijnswet te hervormen met als
speerpunten het verminderen van de administratieve
complexiteit en het versterken van de inhoudelijke

7.1. De welzijnswet op dieet

meerwaarde voor het welzijn op het werk;
· Dit betekent dat UNIZO geen daling vraagt van het

De resultaten van de UNIZO-verkiezingsenquête zijn duidelijk.

beschermingsniveau van werkenden, maar wel om de

1 op 2 ondernemers ergert zich aan de administratief zware

werkbaarheid van de wet voor de werkgevers te evalueren.

en complexe welzijnswet. 86% van de UNIZO-leden vraagt een
administratieve vereenvoudiging van de wet welzijn op het
werk en 84% vraagt een minder complexe wetgeving.

7.2. Betere dienstverlening voor KMO’s

Recente Europese cijfers versterken deze perceptie. 40% van de

Betere dienstverlening

Belgische werkgevers geeft aan dat de welzijnswet een drempel
is om een effectief welzijnsbeleid te voeren. Bij werkgevers

De inspectieverslagen 2018 van de FOD WASO spreken

van kleine ondernemingen ligt dit aantal zelfs op 44%. Ter

zich duidelijk uit: alle externe diensten voor preventie en

vergelijking: het Europees gemiddelde bedraagt slechts 29%.

bescherming op het werk blijven in gebreke wat betreft de

Voornaamste problemen bij aanpakken veiligheid en gezondheid op het werk: de papierwinkel
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https://osha.europa.eu/nl/surveys-and-statistics-osh/esener
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Voornaamste problemen bij aanpakken veiligheid en gezondheid op het werk: de complexiteit
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dienstverlening tegenover kleine ondernemingen. Uit een

Sterkere solidariteit tussen grote en kleine ondernemingen

bevraging (2017) blijkt ook dat 71% van UNIZO-leden vindt dat
hun jaarlijkse bijdrage niet in verhouding staat tot de prestaties

Grote ondernemingen hebben een schaalvoordeel doordat

die de externe dienst voor hen levert.

ze voor veel werknemers een tarief betalen en dit kunnen
omzetten naar uitgebreide dienstverlening voor het hele
bedrijf. Kleine ondernemingen hebben dit schaalvoordeel

→ UNIZO-voorstel

niet. De tarieven die ze betalen volstaan niet om een serieuze
dienstverlening inzake welzijn te krijgen. In het huidige

· UNIZO vraagt om de prestaties die een kleine onderneming

stelsel van de tariefregeling gaat men er van uit dat de externe

kan vragen in ruil voor haar jaarlijkse bijdrage uit te

diensten zich zo organiseren dat ze een deel van de middelen

breiden. Voor onderstaande 3 procedures vraagt UNIZO

die ze van grote bedrijven krijgen, aanwenden om de micro-

dat de werkgever het recht heeft om 2 van deze procedures

ondernemingen bij te staan. Dit solidariteitsmechanisme wordt

per kalenderjaar op te starten zonder bijkomende kosten:

in de praktijk echter niet toegepast. Daarom vraagt UNIZO om

· De re-integratiebeoordeling

dit expliciet te maken.

· Het ernstig arbeidsongevallenonderzoek
· De procedure psychosociale risico’s

→ UNIZO-voorstel
· U NIZO pleit daarom voor een verduidelijking van
het solidariteitsmechanisme in de tariefregeling.
Concreet vraagt UNIZO dat 10% van de bijdrage die
grote ondernemingen betalen, wordt gereserveerd voor

UNIZO-MEMORANDUM 2019

dienstverlening ten bate van kleine ondernemingen.
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Sectorale initiatieven als hefboom voor welzijnsbeleid

7.3. Focus op de thema’s van de toekomst: ergonomie,
psychosociale risico’s en re-integratie

De wettelijke mogelijkheid bestaat vandaag dat externe
diensten tools ontwikkelen op niveau van de sector. Indien

De focus van het welzijn op het werk blijft nog te veel hangen

de externe dienst deze ontwikkelt, wordt vermoed dat hij

bij het klassieke, jaarlijkse doktersbezoek. Onderstaande

de risicoanalyse voor al zijn klanten met activiteit in deze

cijfers van de Europese Commissie maken duidelijk dat

sector heeft uitgevoerd. Toch is ondanks dit voordeel van

welzijn op het werk (en meer bepaald de aspecten gelinkt

schaalgrootte nog in geen enkele sector dergelijk initiatief

aan de nieuwe beroepsrisico’s zoals ergonomie en

ontwikkeld. Nochtans zou dergelijke aanpak meer kleine

psychosociale aspecten) niet toegankelijk genoeg zijn voor

ondernemingen in staat stellen om een welzijnsbeleid te

de kleine ondernemingen. Kleine ondernemingen hebben in

voeren in functie van de typische sectorale risico’s.

vergelijking met grote ondernemingen te weinig toegang tot
de preventieadviseurs die kennis van zaken hebben over deze

→ UNIZO-voorstellen

nieuwe risico’s.

· UNIZO vraagt een duidelijke versterking van dit principe,

→ UNIZO-voorstellen

waarbij sectoren en externe diensten op structurele
basis in gesprek gaan en acties op niveau van de sector

· Een grondige hervorming van het gezondheidstoezicht.

ontwikkelen.

UNIZO vraagt dat het verplichte jaarlijks gezond-

· U NIZO vraagt dat de wetgever een duidelijk kader

heidstoezicht minstens wordt versoepeld tot een

ontwikkelt waarbinnen deze sectorale initiatieven

tweejaarlijks onderzoek. UNIZO vraagt om de vrij-

mogelijk zijn en wat de verschillende rechten en plichten

gemaakte capaciteit van de arbeidsartsen in te zetten

van de verschillende betrokken actoren zijn binnen dit

voor onderzoeken die erop gericht zijn om aangepast

kader.

werk mogelijk te maken. Op die manier zullen meer
arbeidsongeschikten hun restcapaciteiten kunnen inzetten
op de arbeidsmarkt.

Welke preventieadviseurs ondersteunen u bij uw welzijnsbeleid?
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· Om aan arbeidsartsen wettelijk de adviserende rol toe te
kennen om werkgevers bij te staan bij de opmaak van een

en hun leden dat het gevaar op ‘free-riders’ eveneens minder
groot is.

re-integratieplan.
· E en grondige hervorming van de bedrijfsbezoeken.

Er bestaan vandaag 162 paritaire (sub)comités, allen samen

De bedrijfsbezoeken van de externe diensten zijn

goed voor een totaal van 1.889 collectieve arbeids over-

vaak niet op maat van de sector of de activiteit van de

eenkomsten (inzake loon- en arbeidsvoorwaarden) voor de

werkgever. UNIZO vraagt om dit systeem te hervormen

onderhandelingsperiode 2017-2018.

in functie van de nieuwe noden welzijn op het werk en
de nieuwe beroepsrisico’s. Zo moet de frequentie van de
bedrijfsbezoeken aangepast worden aan de risico’s die de

→ UNIZO-voorstellen

werknemer reëel lopen. Degene die het bedrijf bezoekt
moet, op basis van de reële risico’s, andere experts

· UNIZO meent dat een herschikking van het landschap

inschakelen (ergonomen, ingenieurs, psychologen,...),

van de paritaire comités kan worden overwogen, prioritair

enz.

van de comités van arbeiders en bedienden. Er kunnen
ook een aantal quick wins worden gerealiseerd inzake
de bevoegdheidsgebieden die tussen 1960 en 1980 zijn

7.4. Een sterke inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk

vastgelegd en aan actualisatie toe zijn. Deze oefening
moet gebeuren in goed overleg met de (sectorale) sociale

UNIZO vraagt een goed functionerende inspectiedienst die

partners en de administratie.

een gelijk speelveld garandeert voor alle werkgevers. UNIZO

· U NIZO benadrukt de noodzaak tot diversiteit in het

vraagt een inspectiedienst die zich constructief en adviserend

landschap van de paritaire comités en de correcte

opstelt.

vertegenwoordiging van kleine(re) specifieke segmenten
en bovenal kleine ondernemingen. Grote, (te) heterogene
paritaire comités leiden bovendien tot een moeilijkere

→ UNIZO-voorstellen

besluitvorming, meer effectieve en plaatsvervangende
mandaten.

· UNIZO vraagt een grondige evaluatie en hervorming van
de inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk.

· D e mogelijke effecten op de loonkost en de arbeidsvoorwaarden moeten telkens meegenomen worden.

· UNIZO vraagt dat de inspectiedienst Toezicht Welzijn op het

Voor UNIZO mogen sectoren niet verplicht worden om

Werk zich aansluit bij het charter sociale inspectiediensten

hogere lonen en vergoedingen te betalen. De impact van

dat UNIZO recent afsloot met verschillende federale

de volledige oefening moet bovendien passen binnen de

inspectiediensten.

loonnorm en daarom – desnoods – over meerdere jaren
worden gespreid.

8 Sociaal overleg
8.2. Omkadering stakingsrecht
8.1. Landschap paritaire comités
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Werkgevers die met een staking worden geconfronteerd,
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Vaak duikt het idee op om het landschap van de paritaire comités

zitten vaak met de handen in het haar. Het stakingsrecht van de

te vereenvoudigen en het aantal drastisch te verminderen.

werknemers is fundamenteel, maar het wordt in België veel te

UNIZO wil hier constructief aan meewerken, maar wijst wel op

breed geïnterpreteerd. Onder het mom van een staking wordt

de achterliggende redenen voor het systeem zoals dit vandaag

vaak politieke actie gevoerd (waar de werkgever helemaal niets

bestaat. Het Belgische model van collectief overleg steunt

mee te maken heeft) of wordt het recht op arbeid van collega’s

voor een belangrijk deel op de onderhandelingen gevoerd

of het recht op ondernemen van derden beknot:

op sectoraal niveau. De paritaire comités vormen dan ook

· S tak ingsaan zeggingen zijn regelmatig v aag en

essentiële bouwstenen van dit model. Ondernemingen die actief

onduidelijk, zeker bij sectorale of algemene acties. De

zijn binnen een zelfde afzetmarkt en die bijgevolg concurrenten

werkgevers kunnen er niet uit afleiden wanneer en waar

zijn, zijn daardoor onderworpen aan dezelfde arbeidskosten.

een actie zal plaatsvinden, wat deze zal inhouden, hoe lang

Het voordeel voor de werknemers is dat het gevaar op sociale

die zal duren en welke werknemers daarbij betrokken zullen

dumping wordt beperkt en voor de werkgeversorganisaties

zijn. Niet alle representatieve werkgeversorganisaties

worden bovendien geïnformeerd in geval van sectorale

8.3. Minder beschermde werknemers

of algemene acties.
· Fysiek of materieel geweld wordt bij collectieve conflicten

In 2020 kiezen de werknemers nieuwe afgevaardigden voor

niet steeds vermeden. Bij het voorvallen van feitelijkheden

de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor preventie en

distantiëren vakbonden zich daarvan bovendien niet

bescherming op het werk (CPBW). Personeelsleden die zich

steeds expliciet.

kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen genieten een

· Het is de praktijk dat stakingspiketten personen en

ontslagbescherming tot de volgende verkiezing, 4 jaar later. Dit

voertuigen verhinderen om de onderneming of een

ongeacht of de kandidaat werd verkozen of niet en ongeacht de

bedrijventerrein te betreden en/of te verlaten, dat

beschermde categorie. Bij een tweede vruchteloze kandidatuur

werkwilligen (mede daardoor) belet worden om aan het

omvat die bescherming 2 jaar. Het aantal kandidaten bij een

werk te gaan en dat aannemers en/of klanten van de

sociale verkiezing kan echter potentieel groot zijn, waardoor

werkgever daardoor in de kou blijven staan. Nochtans

het merendeel van de werknemers in de onderneming

heeft de rechtspraak dit soort acties reeds bij herhaling

beschermd wordt tegen ontslag.

als onrechtmatig beoordeeld.
· Stakingspiketten worden regelmatig (deels) bezet door
personen die niet in de onderneming werken.
· H et stakingsrecht wordt vaak misbruikt om eisen
te ondersteunen die volkomen onrechtmatig zijn.
Zo worden ondernemingen geconfronteerd met
stakingsaanzeggingen omdat zij geen akkoord willen
ondertekenen dat de wettelijke maximale marge voor
loonkostontwikkeling overschrijdt.

STEL:
- Onderneming met 101 werknemers
- Aantal te begeven mandaten: 6 CPBW + 6 OR
= 12 (gewone) x 2 (immers evenveel plaatsvervangende mandaten) = 24
- Potentieel aantal beschermde werknemers in de
onderneming: 24 x 3 (ACV, ABVV en ACLVB) = 72

Het stakingsrecht blijft in België zo zonder effectief regulerend

*Opmerking: We laten hierbij eventuele kandidaten

kader. Er is nood aan een nieuwe consensus over de grenzen

voorgedragen op huislijsten en/of door de Nationale

aan het stakingsrecht.

Confederatie voor het Kaderpersoneel (NCK) buiten
beschouwing.
*Opmerking: Uiteraard spelen er in een onderneming

→ UNIZO-voorstellen

nog heel wat andere ontslagbeschermingen (lid vakbondsafvaardiging, zwangerschapsrust, tijdskrediet,

· U NIZO wil dat de regels die rond staking worden

…) waardoor theoretisch (en soms zelfs in de praktijk)

afgesproken (stakingsaanzegging, procedure, manier

zelfs de volledige werknemerspopulatie tegen ontslag

van uitvoeren, enz.) juridisch afdwingbaar zijn. Dit kan

beschermd zou kunnen zijn.

door het Herenakkoord aan te passen en in een algemeen
verbindende NAR cao vast te leggen of via een wetgevend initiatief.

Deze kandidaten mogen niet worden ontslagen, tenzij omwille

· UNIZO dringt er daarnaast op aan dat de autoriteiten,

van een dringende reden die vooraf door de arbeidsrechtbank

ook in de context van stakingen en collectieve acties, op

werd aanvaard of omwille van een economische of technische

alle niveaus de naleving van de strafartikelen afdwingen.

reden die vooraf door het paritair comité werd aanvaard. De

Denk daarbij o.m. aan het moedwillig belemmeren van het

werknemersbank in het paritair comité weigert echter vaak

verkeer op spoor, weg of water (artikel 406 Strafwetboek);

een goedkeuring, of gebruikt haar positie om hiervoor een (te)

het (deels) vernielen of onbruikbaar maken van

hoge prijs te vragen.

gebouwen, bruggen, dijken, straatwegen, enz. (artikel 521
De ontslagprocedure is bovendien complex en zit vol juridische

goederen en/of koopwaren (artikel 528 Strafwetboek); het

spitstechnologie. Werkgevers die de procedure niet in acht

opzettelijk of onopzettelijk toebrengen van lichamelijk

nemen of een fout maken, moeten een beschermingsvergoeding

letsel (artikelen 398 en 420 Strafwetboek); gijzeling

betalen die kan variëren van 2 tot 8 jaar loon.

(artikel 347bis Strafwetboek); …
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Strafwetboek); het vernielen of beschadigen van roerende
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→ UNIZO-voorstellen

Ondanks dit principieel positief standpunt ten aanzien van
het aanvullend pensioen stelt UNIZO echter vast dat er zich

· UNIZO acht het noodzakelijk dat het aantal kandidaten

op het terrein nogal wat problemen voordoen. Slechts 15,6%

en verkozenen drastisch wordt verminderd. Dit o.a. door

van alle KMO’s biedt uit eigen beweging een aanvullend

de kandidatenlijsten voor de Ondernemingsraad en het

pensioenplan aan op ondernemingsniveau. Minder dan de helft

Comité dezelfde te laten zijn.

van die plannen is op alle werknemers van de onderneming

· UNIZO stelt voor de duur van de ontslagbescherming in

van toepassing. UNIZO bevroeg in 2016 haar KMO’s hierover.

te korten, voornamelijk voor personen die niet werden

Wanneer een KMO geen aanvullend pensioenplan aanbiedt,

verkozen. Voor kandidaten moet een bescherming van

is dit omwille van de volgende redenen: er is geen financiële

6 maanden volstaan.

ruimte (44,2%), de werkgever heeft er nog nooit aan gedacht

· U NIZO wil dat om personen die zich kandidaat

om een aanvullend pensioenplan in te voeren (32,6%) of hij

stellen hierdoor geen nadeel, maar ook geen voordeel

heeft geen idee hoe dit te doen (26,7%). Soms gebeurt het dat

ondervinden. De huidige regeling zet mensen er toe aan om

werknemers liever een cash loonsverhoging hebben (14%).

zich kandidaat te stellen, niet omdat ze de functie willen

KMO’s die wel een aanvullend pensioenplan hebben, achten de

uitoefenen of omdat ze de belangen van werknemers willen

kans dan weer klein dat ze de bijdragen in het plan de komende

verdedigen, maar omwille van de ontslagbescherming.

jaren zullen verhogen (63%).

Zolang de werkgever kan aantonen dat het ontslag niet
gebaseerd is op de kandidaatstelling zou het geldig moeten

In lijn hiermee is UNIZO van mening dat de huidige wetgeving

zijn.

rond aanvullend pensioenen zeer complex is en verschillende
drempels opwerpt. Hierdoor wordt de werkgever afgeschrikt
of ontmoedigd om in aanvullend pensioen voor zijn werk-

9. E
 en duurzaam en breed aanvullend
pensioenstelsel

nemers te investeren. De verdere veralgemening van het
aanvullend pensioen loopt hierdoor vertraging op. Het gaat
om de volgende zaken:

UNIZO is voorstander van een pensioenbeleid waarin een

· D e werkgever moet het beheer van een aanvullend

sterke wettelijke pijler gecombineerd wordt met een aan-

pensioenplan toevertrouwen aan een instantie buiten

vullend pensioen (tweede pijler) en pensioensparen. Vanuit

de onderneming (een verzekeraar of pensioenfonds),

economisch en financieel oogpunt is het sowieso een goed

maar blijft de eindverantwoordelijke. Hij moet dus een

idee om aan risicospreiding te doen. De eerste pensioenpijler is

contract afsluiten, de uitvoering van dit contract opvolgen

immer gebaseerd op repartitie, een systeem waarbij de actieve

· Volgens de Wet Aanvullende Pensioenen moet de

systeem, maar in tijden van vergrijzing brengt dit wel heel

werkgever een rendement van minstens 1,75% garanderen

wat financieringsuitdagingen met zich mee. In de tweede en

op de gestorte premies, terwijl hij zich hiervoor niet kan

derde pensioenpijler wordt daarentegen gewerkt met

verzekeren op de markt. De huidige lange termijn rentes

kapitalisatie. Mensen sparen zelf voor hun aanvullend

liggen immers lager. Dit maakt dat het aanbieden van

pensioen. Deze spaargelden worden in tussentijd belegd

een aanvullend pensioen voor de werkgever een

(in (overheids)obligaties, in investeringen, enz.) om
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financieel risico inhoudt.

een bijkomende rente op te brengen. Naast het idee van

· Volgens de Wet Aanvullende Pensioenen moet de werkgever

risicospreiding spelen er echter nog een aantal overwegingen

het aanvullend pensioen in principe toekennen aan alle

mee. De mogelijkheid van de tweede en de derde pensioen-

categorieën van werknemers. Dit maakt dat het direct om

pijler geeft mensen vooral het psychologisch comfort dat

een redelijk uitgebreid plan moet gaan en de werkgever dit

ze toch een deel van hun pensioenbedrag in eigen handen

niet kan inzetten als een individueel beloningsinstrument

hebben en dat dit deel gebaseerd zal zijn op eigen inspanningen.
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en beheerskosten betalen.

generaties de pensioenen financieren. Dit is geen onlogisch

inzetten.

Dit verhoogt het vertrouwen in de toekomst aanzienlijk en

· D e Wet Aanvullende Pensioenen legt zeer uitgebreide

dus ook de gedragenheid van het sociaal systeem in zijn

informatie- en beheersverplichtingen op, waarvoor de

geheel.

werkgever de verzekeraar of het pensioenfonds moet
vergoeden.

Daarnaast is er natuurlijk nog de drempel van de kostprijs van
de werkgeversbijdrage op zich. Ons land kampt nog steeds met
een loonhandicap, waardoor elke twee jaar slechts een beperkte
loonsverhoging kan worden toegekend (loonnorm). Voor UNIZO
moeten bijkomende bijdragen in aanvullend pensioen steeds
onder deze loonnorm vallen. Voor de werknemers betekent
dit echter dat ze akkoord moeten gaan met een nog lagere
cash loonsverhoging, wat voor hen vaak een te hoge drempel
blijkt.

→ UNIZO-voorstellen
· Omwille van al deze redenen pleit UNIZO voor de invoering
van een eenvoudige vorm van aanvullend pensioen dat
op maat van KMO’s is gemaakt en makkelijker door hen
zal worden opgepikt. In dit systeem hoeft het aanvullend
pensioenplan niet meer op het niveau van de onderneming
te worden ingevoerd en is de werkgever niet meer de
eindverantwoordelijke voor het naleven van verschillende
informatie, beheers- en rendementsverplichtingen
waarvoor hij uiteindelijk toch beroep moet doen op
externe partijen (verzekeraar of pensioenfonds) om die
na te komen.
· Dit eenvoudig systeem houdt de mogelijkheid in voor de
werkgever om een aanvullend pensioenplan in te voeren dat
gelijkt op het Vrij Aanvullend Pensioen voor werknemers
dat op het einde van de legislatuur nog door de regering
Michel is gecreëerd. Het enige verschil is dat de werkgever
dan ook de mogelijkheid krijgt om bijdragen in het Vrij
Aanvullend Pensioen te storten, terwijl dit momenteel
enkel mogelijk zal zijn voor de werknemer. Het voordeel
aan het Vrij Aanvullend Pensioen is dat de werknemer
zelf aan het stuur zit. Hij sluit een contract af met een
verzekeraar of een pensioenfonds en maakt afspraken
over het te garanderen rendement. De werkgever heeft
slechts één verplichting: akkoord gaan om een premie te
storten in het aanvullend pensioenplan bij de instelling
die de werknemer kiest. De verdere opvolging gebeurt
door de werknemer zelf.
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Een ondernemerschapsstimulerende omgeving

3

#

1. Mobiliteit
De Belg houdt nog steeds van zijn of haar wagen. Uit het

nemen? Qua oppervlakte is Vlaanderen niet groot en er is

Onderzoek Verplaatsingsgedrag voor 2016-2017 van MOW (OVG

weinig ruimte ter beschikking. We hebben te maken met

5.2)25 blijkt dat ongeveer 65% van de verplaatsingen gebeurt

een wegennet dat op de belangrijkste assen verzadigd is en

met de wagen. Van het aantal gereden kilometers gebeurt

zelfs op heel wat gewestwegen problemen kent. De openbare

73% met de wagen. Daar tegenover staat dat ruim 15% van de

vervoersmaatschappijen hebben dan weer nood aan een

verplaatsing met de fiets gebeuren, maar dit voor slechts 3%

nieuwe wind om de klantentevredenheid en stiptheid terug

van het aantal kilometers.

de hoogte in te krijgen.

Van alle verplaatsingen naar, weg van of binnen Brussel,

Vergeten we even de huidige mechanismen en politiek dan

gebeurt een groot deel met de auto als hoofdvervoerwijze

zouden we voor een zeer radicale oplossing kunnen gaan:

(42,6%), hoofdzakelijk als chauffeur (32,9%) en in mindere

een openbaar vervoer met als doel de levenskwaliteit van

mate als passagier (9,7%). Op de tweede plaats vinden we de

iedereen te verbeteren en waarin het personenvervoer een

verplaatsingen te voet (25,3%), gevolgd door de verschillende

middel is in plaats van een doel. Daarvoor bouwen we een

diensten van de MIVB (17,1%). De trein komt op de vierde

nieuw ondergronds trein- en metronet tussen de belangrijkste

plaats met 9,4%. De fiets komt ver achter met 2,5% van de

steden in Vlaanderen met een aanvullend multimodaal net

verplaatsingen.26

dat deze hoofdassen bovengronds bevoorraadt met reizigers.
Met de fiets tot (op) de bus rijden, de bus nemen tot het station

Reeds vele jaren neemt de filezwaarte in België toe en ook 2017

van Brugge en vervolgens op een comfortabele en snelle

was opnieuw een recordjaar wat de congestiecijfers betreft.

trein opstappen. In Antwerpen uitstappen zonder een hoop

We kunnen elk moment van de dag in de file staan en ook op

tussenstops en buiten de deelfiets nemen om de bestemming

gewestwegen neemt de druk toe. Uit cijfers van het Vlaams

te bereiken. En waarom niet met de hyperloop snel even naar

Verkeerscentrum27 blijkt dat het verkeer opnieuw toenam met

Parijs? En dit met één app en één factuur aan het einde van

0,6%. Vooral de regio Antwerpen kende een zware toename van

de maand. Bovengronds is er heel wat ruimte vrijgekomen

de files. De ochtend- en avondfiles namen er respectievelijk

voor aangename en leefbare straten waar voetgangers en

met 14% en 18% 28 toe. In Brussel nam het globaal aantal wagens

fietsers terug de ruimte in handen hebben. Woon-werkverkeer

de laatste 15 jaar af, maar desondanks nam de congestie toe.29

binnen een straal van 15km gebeurt met snelle e-bikes die
hun eigen fietspad hebben en winkelen doen we met de

De toename van de congestie is hoofdzakelijk te wijten aan de

bakfiets bij de lokale ondernemers in onze bedrijvige

hoge mate van verzadiging van ons wegennet. In de steden

kernen.

spelen andere factoren, zoals evenementen en werken, maar
ook de beschikbare wegcapaciteit die moet gedeeld worden

Kortom, combimobiliteit is een mooi doel en zou een andere

met andere gebruikers. Voor oplossingen op middellange en

leefomgeving kunnen creëren, maar het vraagt een nieuwe

lange termijn is dringend een nieuw kader nodig, waarbij

denkwijze waarbij we onze huidige manier van denken

men gedurfde beslissingen durft te nemen die verder gaan

overboord durven gooien en durven dromen.

dan ooit. Buiten het traditionele kader denken is dus zonder
meer noodzakelijk.

1.1 Mobiliteit en bereikbaarheid
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Een beleid dat voortbouwt op het verleden is onvermijdelijk.
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We hebben te maken met een aantal uitdagingen op vlak van

Als we spreken over mobiliteit en bereikbaarheid dan is

ruimtelijke ordening en mobiliteit die eigen zijn aan ons land.

congestie wellicht het meest besproken onderwerp en in vele

Voortbouwen op het verleden betekent echter niet dat we het

gevallen de grootste frustratie. UNIZO vraagt om werk te

ingeslagen pad niet in vraag mogen durven stellen. Waarom

maken van betere alternatieven die aantrekkelijker zijn om

zelfs niet breken met het verleden en radicale beslissingen

te gebruiken voor zowel werkgevers als werknemers.

25

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.2: https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/ovg52-0.php?a=19&nav=12

26

Katernen van het Kenniscentrum van de mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - De verplaatsingsgewoonten in Brussel

27

Vlaams Verkeerscentrum: http://indicatoren.verkeerscentrum.be/vc.indicators.web.gui/indicator/index

28

https://atv.be/nieuws/recordinvesteringen-om-filerecords-te-bestrijden

29

http://goodmove.brussels/nl/diagnostic/waarom-zijn-er-meer-files-in-brussel-terwijl-het-aantal-autos-op-de-weg-vermindert/

https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/katernen_mobiliteit-_2_.pdf

PERIODE

GEMIDDELDE (KM)

2011

92,27

2012

145,98

2013

165,16

2014

154,84

2015

159,10

2016

158,23

2017

168,92
Gemiddelde filelengte op een schooldag
Bron: Vlaams verkeerscentrum

→ UNIZO-voorstel
· UNIZO vraagt om de bijkomende middelen van een slimme
kilometerheffing volledig te investeren in de mobiliteit en
de uitbreiding en de verbetering van het vervoersnetwerk.
De invoering van een slimme kilometerheffing kan
uiteraard niet gepaard gaan met andere ‘niet-slimme’maatregelen, zoals de stadstol, waarover sprake is in het
Brusselse Gewest. Er dient een goede afstemming te zijn
tussen de gewesten, zodat de administratieve lasten voor
werkgevers tot een minimum beperkt blijven.

Salariswagen
In maart 2018 werd een akkoord bereikt omtrent het mobili-

Algemene slimme kilometerheffing

teitsbudget. Uit een ondervraging in mei 2018 van UNIZO
blijkt dat bij haar leden het mobiliteitsbudget niet in die

Onder een algemene slimme kilometerheffing verstaan we

mate populair is/zal zijn dat er snel een gedragswijziging

een heffing op basis van de milieukenmerken van het

zal kunnen worden bereikt. 66% van de ondervraagden

voertuig en het moment waarop men de het voertuig gebruikt.

geeft aan geen interesse te hebben of zelfs de regeling niet

UNIZO kan zich vinden in deze heffing indien er tegelijker-

te kennen. Slechts 4% zegt gebruik te zullen maken van het

tijd concrete initiatieven worden genomen om meer

mobiliteitsbudget en 1% van de cash-for-car regeling. Opdat

alternatieven te voorzien en als de BIV en vaste verkeers-

het mobiliteitsbudget echt als een sturend instrument zou

belasting wegvalt bij het invoeren van de kilometerheffing.

kunnen worden gebruikt door de ondernemingen stelt UNIZO

Zo wordt op de beste manier het principe benaderd dat iemand

het volgende voor:

enkel op het gebruik, maar niet op het bezit van een voertuig
belast wordt. Het gevolg zal ook zijn dat wie slechts weinig
kilometers met een wagen rijdt, minder betaalt dan vandaag

→ UNIZO-voorstellen

het geval is. 67% van de UNIZO-leden kan zich vinden in
bovenstaand voorstel, zo bleek uit de UNIZO mobiliteitsenquête
in mei 2018.

· Creëer een interessante omkadering voor deelwagens,
waarbij deze wagens zowel binnen als buiten het bedrijf
gedeeld kunnen worden, al dan niet in samenwerking met

Uit een studie van Transport & Mobility Leuven samen met de

de gekende of nieuwe autodeel operatoren. Eén of meerdere

KU Leuven rond een algemene kilometerheffing 30 blijkt dan

deelauto’s op een bedrijventerrein zou fiscaal en financieel

weer dat bij een prijs van 0,127 euro per kilometer er een groene

(voor werkgever en werknemer) minstens even interessant

taxshift mogelijk wordt van 4,5 miljard euro per jaar. Daarmee

moeten zijn als een salariswagen.

zou een vermindering op lasten en de personenbelastingen

· Geef ook ondernemers de mogelijkheid om een beroep te

mogelijk worden. UNIZO roept op om goed na te denken over

doen op de cash-for-car regeling of het mobiliteitsbudget.

de besteding van deze middelen. Ze bieden namelijk heel
wat mogelijkheden voor de toekomst van de mobiliteit in
Vlaanderen. Het budget van het departement MOW lag in de

(Elektrische) fiets

begroting van 2018 op 3,67 miljard euro, met de extra middelen
Uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 5.2 van de Vlaamse
overheid31 blijkt dat 14,59% van onze woon-werkverplaatsingen momenteel met de fiets gebeurt, 68,44% gebeurt met de

30

Bron: https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/kilometerheffing-levert-groene-taxshift-op/10016065.html

31

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.2: https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/ovg52-0.php?a=19&nav=12
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is dus heel wat mogelijk.
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auto. Dankzij de opkomst van de e-bike is afstand minder

plannen) van fietssnelwegen via interregionaal overleg,

een probleem geworden. Bovendien blijkt uit een studie van

zowel tussen provincies als tussen Vlaanderen en de andere

VITO32 dat 1 euro investeren in fietssnelwegen een winst op

gewesten (cf. Fiets-GEN35) en via hogere steunpercentages

de gezondheidskost van 2 tot 14 euro betekent. Willen we

voor de projectkosten door de Vlaamse overheid: nu

meer mensen op de fiets krijgen dan dient er werk gemaakt

begrenst de Vlaamse overheid die op 40%36 en doet zij

te worden van een beter fietsnetwerk. Hierbij dient het

beroep op het Fietsfonds voor financiële middelen.

netwerk van de fietssnelwegen verder te worden uitgebouwd,

· Verbeteren fietsveiligheid door slimme ontwerpen

maar vooral ook worden aangetakt op lokale fietspaden en

(gescheiden en brede fietspaden, fietsstraten, aparte

bedrijventerreinen. Een vlotte verbinding (zonder of met

verkeerslichten, voorrangsregels) en door preventie en

zo weinig mogelijk kruispunten) en brede rechte fietspaden

educatie. Meer veiligheid zal de Belg ertoe verleiden om

verbeteren de doorstroming en maakt het ook voor zij die verder

de fiets regelmatiger te gebruiken.

wonen eenvoudiger om met de (elektrische) fiets de woonwerkverplaatsing te doen.

1.2. Logistiek & transport
Volgens schattingen van de Velofolies was in 2017 ongeveer
45% van de verkochte fietsen elektrisch33 (waarvan 5% een

Weg, spoor, water en lucht

speed pedelec). De actieradius van de elektrische fiets vormt
steeds minder een probleem. De eerste (technologische

België beschikt over een zeer uitgebreid en geconcentreerd

evolutie) en laatste (kostenefficiëntie) verklaringen voor het

wegen- en spoorwegennet. De toenemende congestie op

stijgend gebruik van e-fietsen doen geen afbreuk aan het

onze wegen zorgt er voor dat de toegang tot onze

belang van de tweede (politieke maatregelen34). Om het

belangrijkste economische poorten en het hinterland, zoals

gebruik van e-fietsen te faciliteren in het kader van woon-

Brussels Airport en de Vlaamse en Brusselse zeehavens,

werkverkeer is het fietsbeleid van de lokale en gewestelijke

steeds meer onder druk komt te staan. Dit zet eveneens een

overheden cruciaal. Vaak dienen deze beleidsniveaus samen

druk op de verdere ontwikkeling als logistieke regio. Het

te werken: zo kan voor niet-gewestelijke infrastructuur die in

belang van deze economische poorten in onze economische

handen is van de steden en gemeenten beroep worden gedaan

ontwikkeling mag dan ook niet onderschat worden. Gezien

op het Fietsfonds van de Vlaamse regering voor financiële

onze centrale ligging moeten we de rol van logistieke regio

middelen.

meer dan ooit uitspelen en verder faciliteren aan de hand
van investeringen in een betere toegankelijkheid voor
verschillende modi. Werknemers moeten de kans krijgen

→ UNIZO-voorstellen

om vlot tot diep in het havengebied te geraken terwijl ook
de logistieke spelers efficiënte activiteiten willen kunnen

· De aanschaf door de werkgever van elektrische fietsen kan

uitbouwen.
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door middel van een aankoop of leasing. Is de werkgever
Op het spoorwegennet is er nood aan verdere investeringen

aftrekbaarheid van de aankoopprijs. Bij operationele

in capaciteitsuitbreidingen van de bestaande infrastructuur.

leasing is dit 100% (met een restwaarde hoger dan 15%).

Door het bouwen van nieuwe, geëlektrificeerde spoorlijnen en

Deze percentages zijn billijk, maar een uniformisering

rangeerstations37 ligt de focus best op een betere benutting en

ervan op 120% zou bijdragen tot administratieve eenvoud

beheer van de infrastructuur: verdere uitrol van het ETCS-2

voor de werkgever en ondersteunt de realisatie van een

(European Train Control System), het moderniseren van de

modal shift.

signalisatie, een minder kostelijke aanvraag (en annulering)

· Moderniseren van de wetgeving en hierbij rekening houden

van rijpaden waarover sneller wordt beslist door één instantie

met innovatieve vormen van mobiliteit zoals de elektrische

(de zogenaamde ‘corridor-one-stop-shop’) en een minder hoge

step of de hooverboard. Op dit moment komen deze modi

kostprijs van de ‘last mile’ die voortvloeit uit de complexiteit

niet in aanmerking voor de fiscale voordelen.

van het rangeerproces door in te zetten op multimodale

· Versnelde realisatie (van de vaak reeds uitgetekende

terminals, gestandaardiseerde vervoerseenheden en meer

32

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170716_02974927

33

Op Europees niveau is dit aandeel 6,5%. Samen met Duitsland en Nederland is België één van de koplopers in de verkoop van elektrische fietsen.

34

Zie ook: Vademecum Fietsvoorzieningen van het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken

35

http://www.mobielvlaanderen.be/snelnieuws/2012-12-12.php?a=1

(http://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php).
36

Indien ook provincies meestappen in het investeringsproject financiert de Vlaamse overheid samen met de provincie(s) 80% en in sommige gevallen
zelfs 100% van de totale investeringskost.

37
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juridisch of economisch eigenaar, dan geldt 120% fiscale

In rangeerstations worden ladingen van verschillende bedrijven samengevoegd tot één trein.

samenwerking tussen verladers. Ook aan het transport over

(E-commerce) leveringen

water dient er voldoende aandacht worden gegeven. KMO’s
moeten meer geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over

In België worden naar schatting 150.000 pakketten per dag

transportmogelijkheden via water. Wanneer bijvoorbeeld een

geleverd. Heel wat deze pakketten worden gratis geleverd.

KMO (of een groep KMO’s) investeert in laad- en losinstallaties

Het concept gratis moeten we hier toch met enige nuance

(kaaimuren, overslaginstallatie) kan er een publiek-private

bekijken. De klant betaalt in de praktijk geen verzendings-

samenwerking met het Vlaamse gewest aangegaan worden om

kosten, maar uit onderzoek van Beckers en Cardenas39 blijkt

80% van de kosten te recupereren . Dergelijke fiscale stimuli

dat de gemiddelde prijs per stop voor de laatste kilometer

dienen op zijn minst behouden te blijven.

neerkomt op 3,74 euro. In de stadscentra van Antwerpen en

38

Brussel neemt die gemiddelde kostprijs af tot 1 à 1,5 euro.
De regionale luchthavens in Oostende en Deurne hebben

Daarbij moeten we ook nog eens rekening houden met een

een groot potentieel dat verder ontgonnen dient te worden.

maatschappelijke kost van ongeveer 0,26 euro in dicht-

Hiervoor is een duidelijke visie nodig van de Vlaamse overheid.

bevolkte gebieden en soms tot meer dan 1 euro in dunbevolkte

Beide luchthavens hebben nog heel wat capaciteit voor

gebieden. Gemiddeld komt deze externe kost neer op

zowel toerisme, zakenvluchten als cargo.

ongeveer 30 cent per pakket of ongeveer 45.000 euro per dag.

Om de meerwaarde voor de Vlaamse economie te maximaliseren

→ UNIZO-voorstellen

is er nood aan meer inkomende toeristen op de regionale
luchthavens. De strategische ligging biedt hen een vlotte

· Bouw de stedelijke distributiecentra verder uit en maak

toegang tot de toeristische attractiepolen in Vlaanderen. Maar

hen deel van het voorraadbeheer van de winkels.

ook op vlak van cargo is er door de nabijheid van meerdere

· Stimuleer zowel het gebruik van bestaande als de uit-

zeehavens en de vlotte ontsluitingsmogelijkheden over

bouw van nieuwe lever- en afhaalpunten bij buurtwinkels

de weg een groot potentieel dat verder ontgonnen dient te

en dagbladhandelaars. Ondersteun en versterk

worden. Hiervoor vraagt UNIZO dat de Vlaamse overheid blijft

milieuvriendelijke initiatieven voor levering en voorzie

investeren in de infrastructuur op en rond de luchthavens.

op strategische plaatsen ruimte voor ophaalmogelijkheden, bijvoorbeeld bij MobiPunten.

→ UNIZO-voorstellen

· Z et een intergemeentelijk en interregionaal overleg
op inzake tonnagebeperkingen en venstertijden. Een

· In Vlaanderen kunnen vrachtwagens tot 44 ton MTM zich

regionale harmonisatie van deze maatregelen werkt

over het wegennet verplaatsen, in Wallonië verhoogde men

logistieke efficiëntie in de hand. Teveel versnipperde en

de gewichtslimiet tot 50 ton MTM. UNIZO roept op om ook

inconsistente regels zorgen ervoor dat logistieke bedrijven

in Vlaanderen de weg open te stellen voor vrachtwagens

geen efficiënte en duurzame leveringsroutes kunnen

tot 50 ton MTM. Ook op de Brusselse Ring moeten LZV’s

plannen, en uitbreiding van de leveringsmogelijkheden

(Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie) toegelaten

buiten de piekuren en ’s nachts is gunstig voor de

worden.

doorstroming van het verkeer.

· Bedrijven(terreinen) hebben nood aan een vlotte verbinding
met transportassen zoals opritten naar autosnelwegen,

1.3. Infrastructuur

spoorweg- en rangeerstations of waterlopen. Multimodale
toegankelijkheid en bereikbaarheid van bedrijven en

Wegennet

hun klanten en leveranciers (maar ook werknemers) is
cruciaal voor minder congestie en duurzaam transport

Volgens cijfers 40 van de NBB zijn de Belgische over-

van goederen.

heidsinvesteringen in 2015, in vergelijking met de jaren ’70,
met de helft verminderd: van 5,5% naar 2,5% in verhouding

te gaan die de capaciteit van het gehele waternetwerk

tot het BBP. In 2015 ging 20% van alle overheidsinvesteringen

aantasten: te kleine sluizen, te lage bruggen en te weinig

naar vervoersinfrastructuur. Het beperkte aandeel van

diepgang. Waterweginfrastructuur dient ook zoveel

overheidsinvesteringen in relatie tot het BBP dient terug

mogelijk aangesloten te worden op andere vormen van

opgetrokken te worden. UNIZO vraagt dat verder werk gemaakt

vervoer (weg, spoor, pijpleiding).

wordt van het wegwerken van de missing links.
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Zie http://www.kmo-insider.biz/nieuws/artikels/graag-meer-transport-over-de-waterwegen

39

Beckers & Cardenas, E-commerce last-mile in Belgium: developing an external cost delivery index, Research in transportation business & management, 2017

40

Zie https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2016/ecotijdii2016_h6.pdf
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· O verheidsinvesteringen dienen prioritair naar knelpunten

43

→ UNIZO-voorstellen

1.4. Openbaar vervoer

· Uitbreiding van de wegcapaciteit, zeker in de steden,

Momenteel werkt elke openbare vervoeroperator groten-

kan vooral gebeuren door Smart-city toepassingen

deels op een eigen eiland, de verbindingen tussen deze

(parkeergeleidingssystemen, slimme verkeerslichten,

eilandjes zijn vaak zeer beperkt of bijna onbestaand. Alleen

dal- en piekuurtarifering, enz).

al in de grootstedelijke zone rond Brussel zijn er niet minder

· B eter onderhoud van bestaande infrastructuur zoals
tunnels, wegdek, signalisatie en markeringen.

dan 4 openbare vervoersmaatschappijen actief. Om de
betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening te

· Weg werken van de missing links 41 en uit werken

verhogen is er nood aan concrete afstemming tussen de

van gedragen oplossingen voor andere langlopende

verschillende operatoren over de gewestgrenzen heen en

projecten42.

een goede dekking van het openbaar vervoer. Daarnaast

· Doorgedreven scheiding van het doorgaand en bestemmingsverkeer.

is er nood aan een ef ficiëntere werk ing van onze
vervoersmaatschappijen, zodat ze ook met minder belastinggeld op een kwalitatieve manier kunnen opereren.

Parkeerbeleid
Uit de laatste tevredenheidsenquête van De Lijn blijkt dat de
Het parkeerbeleid is een essentieel onderdeel van het

tevredenheid verder wegzakt, tot een dieptepunt van 64%43.

mobiliteitsbeleid. De beschikbaarheid van een parkeerplaats

In Brussel scoort de tevredenheidsbarometer van de MIVB

of laad- en loszone op de eindbestemming bepaalt in grote

7,1/1044. Willen we meer mensen uit de auto krijgen, dan is

mate de keuze voor het gebruik van de auto of niet. Bovendien

het noodzakelijk om snel werk te maken van een kwalitatief en

speelt het parkeerbeleid een belangrijke rol in de werking van

stipt openbaar vervoer. Voor ondernemers is het noodzakelijk

ondernemingen, in het bijzonder in kernen, waar bedrijven

dat zowel werknemers, klanten als de ondernemers zelf op

vaak geen eigen parkeerplaatsen ter beschikking hebben.

een goede en stipte dienstverlening kunnen rekenen, zodat
het ook voor dienstverplaatsingen interessanter wordt om

In Brussel eigent het gewest zich terecht deze bevoegdheid

het openbaar vervoer te gebruiken. Om de stiptheid te

toe, in (moeizame) samenspraak met de gemeenten.

verbeteren is er onder meer nood aan meer eigen beddingen
voor De Lijn, collectief vervoer per autobus/car en taxi’s, maar

In de steden is de openbare ruimte beperkt en dus is gratis

de capaciteit voor andere weggebruikers mag er ook niet op

parkeren op de openbare weg in de meeste steden zo goed als

achteruit gaat.

niet meer mogelijk. Dit creëert trouwens ook een oneerlijke
concurrentie met de gratis parkeerplaatsen in de periferie van

Ook bij de spoor wegen zijn dringend doorgedreven

de steden (langs baanwinkels en shoppingcentra bijvoorbeeld).

investeringen nodig, vooral om het spoor efficiënter te gaan

Tot nu toe worden echter vooral de economische actoren en

gebruiken en de infrastructuur voldoende te onderhouden. Het

de gebruikers van de stad (bedrijven, werknemers, klanten,

treinnet in ons land is, volgens de NMBS en Infrabel, vooral

bezoekers, ….) beperkt in het creëren van parkeerplaatsen of

op de centrale assen verzadigd aan het raken. Onder meer

verplicht er veel voor te betalen. De bewoners van de steden

het spoor in Brussel zit nagenoeg vol. Blijven inzetten op de

krijgen anderzijds gemakkelijk en goedkoop één of meerdere

vernieuwing van treinstellen met een hogere capaciteit is dus

bewonerskaarten.

noodzakelijk.

Betaalbare parkeermogelijkheden voor de gebruikers van

→ UNIZO-voorstellen

de stad zijn essentieel voor de aantrekkelijkheid en de
economische functie van de stad.

· Stem het openbaar ver voer netoverschrijdend en
gewestoverschrijdend op elkaar af. Een ketting is zo sterk/

UNIZO-MEMORANDUM 2019

UNIZO vraagt dat het stedelijk parkeerbeleid bewoners

44

zwak als de zwakste schakel. Willen we combimobiliteit

en gebruikers van de stad op gelijke voet behandelt. In het

gaan stimuleren, dan is deze afstemming noodzakelijk.

bijzonder de bewoners moeten meer aangespoord worden om,

· M aak verder werk van één ticket, maar vooral een

indien ze een wagen bezitten, daarvoor ook een parkeerplaats

geïntegreerd tarief voor alle netten. Dit is tijd- en

te kopen of te huren. Uiteraard moet de overheid dit mogelijk

kostenbesparend en zal de gebruiker stimuleren om zich

maken in de stedenbouwkundige voorzieningen.

multimodaal te verplaatsen.

41

Een overzicht van de missing links in Vlaanderen: https://mobiliteitsplanvlaanderen.be/informatief-02.pdf

42

http://wegenenverkeer.be/projecten
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https://static.delijn.be/Images/Jaarverslag%202017_tcm3-19693.pdf
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MIVB Jaarverslag 2017

· Concretiseer elektronische nabetaling (rekening aan het

leerlingenvervoer en de belbussen, beide behorend tot

eind van de maand volgens verbruik) en de digitalisering

het vervoer op maat. Werk hiervoor een stappenplan

van de vervoersbewijzen om te komen tot een uniek ticket

uit, zodat dit herstel geleidelijk aan kan plaatsvinden.

voor de verschillende openbare vervoersoperatoren. Deze

Dit is bij voorkeur tegen eind 2020 afgerond.

werkwijze is ook een opstap naar de dynamische tarifering

› Stem de vergroening van de vloot van De Lijn af

die eruit bestaat om de tarieven aan te passen in functie

met de onderaannemers. Maak afspraken rond een

van de vraag (minder hoog tarief tijdens de daluren of bij

kader voor proefprojecten met groene voertuigen

werken op de lijn, …).

bij de onderaannemers. Beschouw de vergroening

· Verbeter de toegang tot open data en stel de betaal-

als een traject dat binnen een transitieperiode moet

systemen van de openbaar vervoersmaatschappijen open

gerealiseerd worden. Op die manier kan rekening

voor derde partijen 45 in het kader van MaaS (Mobility as

gehouden worden met gedane investeringen (nog

a Service). We dienen MaaS de nodige ruimte en kansen

steeds in diesel) ter vervanging van de bestaande

te geven om zich verder te ontwikkelen en een kader

vloot en kunnen deze voertuigen geleidelijk aan het

scheppen waarbinnen het zich verder kan ontwikkelen.
Creëer het kader zodanig dat niet enkel potentiële
monopolisten zich de markt toe-eigenen, maar ook
kleinere initiatieven alle kansen krijgen. Denk bovendien
ook aan het grensoverschrijdende karakter. Hiervoor
verwijst UNIZO naar het Mobiliteitsverslag 2018 van de
MORA.

wagenpark verlaten.
· Verder dient ook de werking van de vervoerregio’s
verduidelijkt te worden:
› U NIZO vraagt duidelijkheid over de effectieve invulling van de vervoerregio’s op lange termijn.
› Momenteel zijn er in de proefprojecten stakeholderfora om ook het middenveld te betrekken. Tot op

· Verbeter de toegang tot openbaar vervoer, via onder meer

heden bleek dit echter vooral een informatieplatform

MobiPunten 46 op strategische plaatsen (nabij stations,

met beperkte tot geen ruimte voor advies en

bedrijventerreinen, randparking…). Op deze MobiPunten

alternatieve voorstellen. Geef daarom een belangrijke

kunnen gebruikers gemakkelijk overstappen van de ene

rol aan overleg met het middenveld. Overleg met

op de andere modus. Werk het Gewestelijk ExpresNet

sociale partners en mobiliteitsorganisaties is

(GEN) rond filegevoelige steden verder uit. De S-trein in

noodzakelijk om tot een gedragen en brede, ambi-

Brussel geeft alvast meer zichtbaarheid aan het bestaande

tieuze oplossing te komen.

aanbod van het GEN en aan de samenwerking met de

› Binnen de huidige proefprojecten is er nog geen

andere openbare vervoermaatschappijen zoals de MIVB.

duidelijk antwoord gekomen op budgetten voor

De S-stations maken deel uit van de toekomstige ‘Mobility

concrete proefprojecten binnen het vervoer op maat.

Points’, met aansluitende op elkaar afgestemde lijnen

› G aranties voor een ruimere betrokkenheid van

van de andere vervoersoperatoren.
· Stippel een uitvoerbaar programma uit van perifere
overstapparkings met aansluiting op openbaar vervoer.

het middenveld en voor de inv ulling van de
stakeholderfora als adviserend orgaan, niet enkel als
informatiedoorgeefluik.

· Investeer in het aanpassen van het wegennet, zodat de

› Procedure of mogelijkheid om regio’s waar wegens

doorstroming van het openbaar vervoer vlotter loopt op

politieke redenen geen voortuitgang wordt geboekt

de meest cruciale punten, zoals via busbanen en slimme

aan te zetten om de nodige beslissingen te nemen.

verkeerslichten met voorrangsregeling voor het openbaar
vervoer.
· Verhoog het reizigerscomfort door het inzetten van

1.5 Duurzaamheid

treinen met voldoende rijtuigen met de nodige uitrusting
om comfortabel en in alle rust te kunnen werken, naar

Tegen 2035 zouden in Vlaanderen geen wagens op fossiele

analogie met kantoorbussen 47.

brandstoffen meer mogen worden verkocht. Deze Europese

· Bevestig de rol van onderaannemers van De Lijn en diep
deze samenwerking verder uit:

de Energievisie 2030-205048/49. Het Brussels Gewest wil tegen
2030 de diesel bannen.

berekeningswijze d.w.z. met uitsluiting van het

45

Zoals bijvoorbeeld Whim: www.whimapp.com

46

http://www.mobipunt.be – in Brussel spreekt men van Mobility Points, concentraties van mobiliteitsoplossingen

47

http://www.officeonwheels.be
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› Herstel de 50-50-verhouding op basis van de nieuwe

doelstelling werd door de Vlaamse regering onderschreven via

45

Uit een rondvraag van het project PEB (Project Elektrische

vrijheidsgraden. In ons land gelden al lage emissiezones in

Bedrijfswagens) blijkt dat de ambitie van invoerders,

Antwerpen en Brussel. In Gent, Mechelen, Willebroek en

leasingmaatschappijen en laadinfrastructuur leveranciers

Hasselt plant men de invoering van een lage emissiezone

is om 25% elektrische en plug-invoertuigen in de bedrijfs-

voor 2020.

wagenparken te krijgen tegen 202050 als tussenstap naar de
verdere vergroening.

→ UNIZO-voorstellen
De Vlaamse overheid legde zichzelf de doelstelling op van
7.400 oplaadpunten voor elektrische wagens tegen 2020.

· Z owel in Brussel als in Vlaanderen worden de eigen

Netbeheerders Eandis en Infrax moeten er daarvan 5.000

doelstellingen op vlak van elektrische laadpalen niet

plaatsen. Het gaat om publieke laadpunten die bovenop

gehaald. Maak sneller werk van een groter aanbod van

de private laadpunten van bedrijven komen. Ze moeten de

publieke laadpalen en in het bijzonder snellaadpalen.

bestuurders van elektrische wagens garanderen dat ze nooit

Onder meer voor taxibedrijven en elektrische bussen

zonder stroom zullen vallen. Zo wordt de transitie naar meer

zijn dergelijke snellaadpalen noodzakelijk om te kunnen

elektromobiliteit, en minder diesel- en benzinewagens,

functioneren met elektrische voertuigen. Private

gestimuleerd. Eind maart 2018 had Vlaanderen 1.726 publieke

investeringen in elektrische oplaadpunten moeten

laadpunten. Daarvan werden er 930 geplaatst door Eandis

gestimuleerd worden via verhoogde investeringsaftrek

en Infrax. Er moeten er dus nog 5.674 bijkomen tegen 202051.

voor energiebesparende investeringen.
· Verschillende spelregels voor lage emissiezones in de

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kondigde in april 2017

E.U., en zelfs binnen België, leiden tot verwarring en

aan dat ze 200 laadpalen voor elektrische voertuigen wenst

onbegrip bij automobilisten. UNIZO pleit voor uniforme

op de openbare weg. Eén van de obstakels voor de realisatie

regels binnen België, en een maximale harmonisering van

van de laadpalen, de “gemeentelijke wegvergunning”, werd

de reglementen binnen Europa. Belgische en Europese

in maart 2018 aangepast. De aanpassing moet de aanvraag

autoriteiten moeten samenzitten en werk maken van een

voor plaatsing van elektrische laadpalen vergemakkelijken.

Europese kaderwetgeving met maximaal geharmoniseerde

Hopelijk heeft deze maatregel het gewenste effect, maar als

spelregels.. Bovendien zou een eenvoudig centraal

men de doelstelling van 200 laadpalen wil realiseren zal men

aanvraagsysteem, binnen België of binnen Europa, de

toch dringend een tandje moeten bijsteken.

administratieve last kunnen beperken.
· Respecteer een haalbare investeringshorizon van de

Naast het bezit van wagens dienen we ook te kijken naar

bedrijven, zodat hun bestaand wagenpark bruikbaar blijft

de alternatieven zoals auto- en fietsdelen, of carpoolen.

én zodat ze in een concurrentiële omgeving investeringen

Ondersteun private en publieke initiatieven door ze te erkennen

in moderne mobiliteitstechnologieën (bijv. elektrische

als volwaardig alternatief, maar ze ook zo te behandelen en mee

laadpalen) daadwerkelijk kunnen realiseren..

op te nemen in de strategische mobiliteitsplannen. Op deze

· Stimuleer de vergroening van het wagenpark. ‘Groene’

manier kan de markt uitgedaagd worden om met innovatieve

verkeersbelastingen zoals ecoboni- en mali op basis

ideeën naar voor te komen.

van uitstoot waarden en fiscale vrijstellingen of
verminderingen voor groene brandstoftypes (aardgas,

Steeds meer steden en gemeenten denken ook aan lage

elektrische aandrijving) zijn hierbij de aangewezen

emissiezones. Dit zijn afgebakende gebieden waarbinnen

middelen. Dergelijke maatregelen zijn reeds voor een

toegangsvoorwaarden gelden voor bepaalde voertuigcategorieën

stuk ingevoerd voor lichte vracht- en personenwagens. Er

op basis van uitstoot fijn stof, stikstofoxides, etc…. Doel is

dient ook werk te worden gemaakt van samenwerkings-

om de luchtkwaliteit in het gebied te verbeteren. Binnen

akkoorden tussen de gewesten zodat ook leasingswagens

de E.U. zijn er verschillende dergelijke zones, sommige

aan groene verkeersbelastingen kunnen onderworpen

landen werken met stickers of milieuvignetten, anderen op

worden52.
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basis van nummerplaatherkenning. Via een Vlaams decreet
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en uitvoeringsbesluit zijn gewestelijke toegangscriteria
vastgelegd, maar steden en gemeenten hebben nog een aantal

48

https://emis.vito.be/nl/artikel/tommelein-stelt-energievisie-2030-2050-voor

49

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1271037

50

https://traxio.novado.be/flipbook180nl.html
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Parlementaire vraag Joris Vandebroucke aan Minister Tommelein, eind maart 2018

· B reng de maximumsnelheid op de Antwerpse en
Brusselse Ring tot 90 km/u.

2. E
 nergie, klimaat en leefmilieu

Uit de grafiek blijkt dat de marktprijs in België voor “elektriciteit
as such” competitief is. Toch moeten Belgische KMO’s meer

2.1.Energiefactuur in toom houden

betalen voor hun stroom dan in de buurlanden Nederland en
Frankrijk, en ook meer dan in het Verenigd Koninkrijk. Voor

Het energiesysteem van de toekomst moet steunen op een

Vlaamse KMO’s is de situatie nog slechter. Zij betalen zelfs

optimale energiemix die de energiebevoorradingszekerheid

meer dan hun Duitse collega’s. De oorzaak zit bij de hogere

garandeert en de elektriciteitstarieven voor KMO’s con-

(distributie)nettarieven in Vlaanderen.

currentieel houdt. De Belgische kerncentrales produceren
momenteel ongeveer de helft van onze elektriciteit. Een

Elk nieuwbouwproject of elke vergunnings- of meldings-

kernuitstap tegen 2025 kan niet enkel opgevangen worden met

plichtige verbouwing moet sinds 2006 voldoen aan

meer hernieuwbare energie, er zal bijkomend geïnvesteerd

energieprestatievereisten. Deze werden stapsgewijze

moeten worden in gascentrales.

verstrengd. Uit een UNIZO-bevraging van 1.522 respondenten
blijkt dat 83% van de ondernemers vindt dat de energieprestatie-

Elk semester publiceert de CREG een overzicht van de

eisen voor gebouwen een maximum bereikt hebben. Als

elektriciteitsprijzen in België, in haar drie regio’s, en in de

Vlaanderen nog strengere eisen zou ontwikkelen, dan zal

omringende landen Duitsland, Frankrijk, Nederland en het

men nog meer moeten investeren in isoleren en ventileren.

Verenigd Koninkrijk. De grafiek hierna geeft een vergelijking

Vlamingen riskeren dan om véél meer extra budget te moeten

van de verschillende componenten van de gemiddelde

investeren in nieuwe gebouwen zonder dat daar een groot

jaarfactuur elektriciteit voor een kleine KMO in de verschillende

verschil op de energiefactuur zal tegenover staan.

regio’s, in België als geheel, en in de omringende landen. Het
betreft een overzicht van juni 2018 voor een kleine KMO met

Om investeringen in hernieuwbare energie (bv. zonnepanelen,

een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 50 MWh/jaar.

windmolens, ….) bij bedrijven te stimuleren moeten de barrières

Vergelijking jaarfactuur elektriciteit kleine KMO (50 MWh/jaar) in Vlaanderen, Brussel, Wallonië, België, Duitsland, Frankrijk,
Nederland en het Verenigd Koninkrijk, met opsplitsing in energiekost, nettarieven en heffingen

14000
Energiekost
12000

Nettarieven
Heffingen

10000
8000
6000
4000
2000

0
VLA

BXL

WAL

BE

DE

FR

NL

UK

52

Voor niet-leasingwagens is dit reeds het geval,
zie https://belastingen.vlaanderen.be/tarief-groene-verkeersbelasting-voor-lichte-vrachtwagens-vanaf-01072017
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voor het aanleggen van zgn. microgrids of directe lijnen

Distributienettarieven elektriciteit moeten dalen

g e sl o opt w o r d e n. M i c r o g r i d s z ijn k l e i n s c h a l i g e
elektriciteitsnetten, waarbij elektriciteit rechtstreeks

Inzake elektriciteitsprijs is duidelijk dat de distributienettarieven

van een bron (bv. winturbine, zonnepaneleninstallatie,

onaanvaardbaar hoog zijn voor Vlaamse KMO’s, vooral als

…) naar een groep gebruikers zoals bv. een KMO-zone, of

gevolg van de doorrekening van tal van ecologische en sociale

kantoorgebouwen, wordt gedistribueerd. Een directe lijn maakt

openbaredienstverplichtingen in die nettarieven.

een rechtstreekse verbinding tussen bv. een windturbine en
een elektriciteitsgebruiker. De stroom passeert dus niet langs

UNIZO vindt dat de financiering en verrekening van

het klassieke hoogspannings- of distributienet, waardoor

(sociale en ecologische) openbare dienstverplichtingen

het financieel voordeliger wordt om stroom af te nemen

niet steeds via het energiebeleid en de energiefactuur moet

én investeringen in zonnepanelen en windturbines haal-

gebeuren. Die verrekening in energietarieven zorgt voor een

baarder en rendabeler worden. Doordat de stroom over zeer

concurrentienadeel met andere EU-lidstaten. Creatie van

kleine afstanden afstand verdeeld wordt, en niet moeten

nieuwe, bijkomende openbaredienstverplichtingen kan niet

omgezet worden via invertors en transformators, zijn er veel

langer. We moeten naar een systeem waarbij de vlag de lading

minder energieverliezen. Voor directe lijnen versoepelde

dekt, d.w.z. de nettarieven moeten terug gebruikt worden voor

de Vlaamse Regering in 2018 de wetgeving, wat een eerste

hun oorspronkelijk doel, nl. de financiering van kosten voor

goede stap is. Vanaf 1 januari 2019 zullen risico’s inzake

netbeheer, netonderhoud en nieuwe netinvesteringen, en

inefficiënte uitbating van het distributienet of impact op de

niet voor allerlei andere zaken.

distributienettarieven geen decretale grondslag meer zijn
om de aanleg van directe lijnen te weigeren. De Vlaamse

Concrete uitwerking energienorm

Regering heeft in 2018 een systeem van investeringssteun
uitgewerkt voor kleine en middelgrote windmolens. De steun

UNIZO vraagt dat voor elektriciteit de nettarieven voor

wordt toegekend via een biedprocedure. Minstens één keer per

KMO’s geplafonneerd worden tot een maximale afwijking in

jaar wordt een oproep georganiseerd, met een eerste oproep

vergelijking met het gemiddelde van onze buurlanden. Dit

in het najaar van 2018. De ondersteuning gebeurt op maat

betekent een energienorm, naar analogie met de loonnorm.

van het project. Of dit zal volstaan om KMO’s te overtuigen

Zo kan de evolutie van de nettarieven voor elektriciteit in

om te investeren in kleine en middelgrote windmolens moet

ons land afgetoetst worden aan het gemiddelde in de ons

nog blijken.

omringende landen. Als de Belgische nettarieven de pan
uitswingen, moeten er maatregelen worden genomen. Een

Er wordt koortsachtig gezocht naar innovatieve methodes

energienorm was al ingeschreven in het federaal regeerakkoord

om zonnestroom en elektriciteit uit wind te stockeren. Op

van 2014, maar is nooit uitgewerkt in de praktijk. Dit moet

basis van input van experten blijken de meeste vormen van

gebeuren in constructief overleg met interprofessionele

elektriciteitsopslag vandaag niet te kunnen rekenen op een

werkgeversorganisaties, waaronder UNIZO.

positieve businesscase. Dit geldt zeker voor technologieën
met een hoge investeringskost en/of een lange terug-

Geen verdere verstrenging van energieprestatie-eisen

verdientijd.

voor gebouwen
De energieprestatie-eisen (isolatie, ventilatie, …) voor

→ UNIZO-voorstellen

gebouwen hebben een maximum bereikt. Ze mogen niet nog
strenger worden in de eerstvolgende jaren, want dan wordt

Energiebevoorradingszekerheid garanderen

(ver)bouwen onhaalbaar en onbetaalbaar. Als men na een
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periode van meerdere jaren toch weer een verstrenging van
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Om de energiebevoorradingszekerheid bij kernenergie-uitstap

de eisen (E-peil, S-peil, …) zou overwegen, of een andere

in België in alle omstandigheden te garanderen, moet een

aanpak zou willen invoeren, moet er eerst een grondige

concreet becijferd plan met een concrete timing op tafel liggen

evaluatie, impactanalyse en kosten-batenanalyse uitgevoerd

dat garandeert dat de (gas)centrales die bijkomend vereist

worden.

zijn, op tijd gebouwd worden én op tijd actief worden. Idem
voor de geplande investeringen in hernieuwbare energie (o.a.
zonnepanelen, offshore-windenergie, windmolens op land,
etc…)

Hernieuwbare energie stimuleren door slopen barrières

Belangrijkste obstakels zijn:

voor microgrids of directe lijnen

· verpakkingen die gefabriceerd zijn uit verschillende

Barrières voor aanleg van microgrids of directe lijnen moeten

· donker gekleurde PET-flessen.

gesloopt worden. Als we investeringen in windturbines en

· de zogenaamde 'sleeves' of omhulsels rond de fles. Als die

zonnepanelen rendabeler willen maken moet het monopolie

de fles of flacon volledig bedekt, kan de sorteermachine

van de distributienetbeheerders (energie-intercommunales)

het materiaal van de fles zelf niet detecteren.

materialen.

minder absoluut worden.
Om de transitie naar meer circulaire economie in het Brussels
Ondersteuning hernieuwbare energieprojecten

Gewest aan te moedigen, dient men de obstakels voor stockage
van afvalstoffen (met het oog op latere voorbewerking voor

Projecten met hernieuwbare energie moeten gestimuleerd

hergebruik of recyclage) weg te werken.

worden. Momenteel gebeurt dat meestal via productiesteun
(groenestroomcertificaten), maar soms ook onder de vorm

Specifieke Brusselse barrières voor stockage van afvalstoffen

van investeringssteun. UNIZO vraagt voor korte en soepele

zijn55:

procedures voor elk steunmechanisme, zeker als het gaat
om projectspecifieke steun, want tijdrovende, complexe
administratieve procedures schrikken potentiële investeerders
af.

· De verplichting om een milieuvergunning aan te vragen
voor stockage van meer dan 25 kg afvalstoffen;
· Het gebrek aan stockage-infrastructuur voor afvalstoffen
in het Brussels Gewest;
· De complexiteit en de traagheid om de nodige vergunningen

Het onderzoek naar en de ontwikkeling van bestaande, en

te bekomen voor (tijdelijke) opslag van afvalstoffen.

eventueel nieuwe, technologieën van elektriciteitsstockage
moet gestimuleerd worden. Pilootprojecten moeten ge-

Recyclaat van gebruikte plastic verpakkingen aanwenden als

promoot worden, én er moet over gewaakt worden dat de

grondstof voor nieuwe verpakkingen in de voeding stuit nu

introductie van opslag niet leidt tot marktverstoringen

nog (te) vaak op problemen zoals hygiëne- en veiligheids-

of sterke kostenstijgingen die doorgerekend worden in de

vereisten en strenge kwaliteitseisen. Sommige (chemische)

KMO-stroomprijs.

recyclage-processen botsen ook met de strenge registratieen autorisatievereisten in de Europese REACH-wetgeving.
Dit mag ons niet beletten om vooruit te kijken en te eisen dat

2.2. Voluit voor circulaire economie

tegen 2025 meer gebruik gemaakt wordt van gerecycleerd
plastic bij de fabricage van nieuwe plastic verpakkingen.

In een circulaire economie worden zo weinig mogelijk
grondstoffen, materialen en hulpstoffen gebruikt via

Bedrijven betalen een federale verpakkingsheffing op

maximaal hergebruik en gesloten kringlopen. Een circulaire

drankverpakkingen (niet op melk). Voor niet-herbruikbare

economie biedt kansen voor lokale productie. Maar er zijn

verpakkingen is deze zeven keer hoger dan voor herbruikbare

hinderpalen op vlak van regelgeving en financiering. Een

verpakkingen. Jaarlijks brengt die verpakkingsheffing

geslaagde transitie naar circulaire economie vereist sector-

circa 340 miljoen euro op. Het is een eerder financierende

overschrijdende samenwerking en mentaliteitswijziging.

heffing waar van de inkomsten naar het RIZIV en de
gezondheidszorg gaan. Betreurenswaardig is dat deze heffing

Volgens het laatste jaarverslag van Fost Plus wordt 75% van

enkel gebruikt wordt om de federale kas te spijzen, en dat er

de plastic flessen en flacons (die op de Belgische markt

weinig of geen sturend effect van uitgaat.

gebracht worden) ingezameld en gerecycleerd53. Een onderzoek
besteld door Minister van leefmilieu Marghem focuste op

Bijproducten of reststoffen van onze economische sectoren

de hinderpalen voor verwerking en recyclage van de plastic

worden in sommige landen als afvalstof aanzien, maar in

verpakkingen in de blauwe PMD-zak die momenteel niet

andere landen als materiaal of grondstof.

53

Fost Plus – Jaarverslag 2016 (zie bijlage IV)

54

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, COBEREC en Go4Circle: Studie Technische, technologische en economische belemmeringen
voor de terugwinning van onderdelen en de recyclage van producten in België: belangrijkste afvalstroom PMD; studie i.o.v. Minister van Leefmilieu Marghem,
finale versie 9 april 2018

55

CiReDe, Circular Regulation Deal: Collaborate to overcome legal barriers to circular economy, projet de 1er Programme de travail, Bruxelles, 28/06/2018.
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gerecycleerd worden54.
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Het gevolg daarvan is dat als die bijproducten de grens

hygiëne- en veiligheidsvereisten, en/of REACH-regel-

oversteken, dus geëxporteerd of geïmporteerd worden,

geving, die doelstellingen in de weg staan, dan moet

om verwerkt of bewerkt te worden in een ander bedrijf, de

onderzocht worden of deze kunnen aangepast worden

onderneming moet nagaan welke “einde-afvalcriteria”

in het belang van meer circulaire economie.

er in dat land gelden. Afhankelijk daarvan geldt er lichtere
of zwaardere administratieve rompslomp met eventuele

De inkomsten van de federale verpakkingsheffing moeten

verplichte registraties, erkenningen, verklaringen of andere

aangewend worden voor een duurzaam verpakkingsbeleid en

tijdrovende procedures. Dergelijke bureaucratie helpt de

de strijd tegen zwerfvuil.

overgang naar een circulaire economie niet vooruit.
De definitie van afvalstof is op Europees niveau vastgelegd,
De huidige regelgeving inzake afvalstoffen en recyclage is sterk

maar wordt in de verschillende landen en regio’s anders

gericht op het tegengaan van schadelijke effecten van afval

geïmplementeerd. Europa moet hier minder marge toelaten.

en emissies en minder op het benutten van de waarde van

UNIZO pleit voor een uniforme regeling in alle EU-lidstaten.

gerecycleerde grondstoffen. De Europese regelgeving REACH

Omdat de regels en procedures voor “afvalstoffen” sterk

wil het risico van stoffen voor mens en milieu verminderen

verschillen van die voor “producten” moeten de criteria en

en hanteert het begrip “zeer zorgwekkende stoffen”. Zo is bv.

definities op éénzelfde manier geïnterpreteerd en vastgelegd

lood (naast heel wat chemische stoffen) een zeer zorgwekkende

worden in alle EU-lidstaten. Dit is iets wat de overheden

stof, nochtans is lood belangrijk voor de recyclage van edele

moeten realiseren zodat een echte Europese level playing

metalen uit elektronisch schroot. Gerecycleerd materiaal dat

field bestaat voor hergebruik, verwerking en recyclage van

“zeer zorgwekkende stoffen” bevat, mag niet meer gebruikt

allerhande bijproducten en reststromen in de verschillende

worden tenzij een autorisatie verkregen wordt. Een autorisatie

productiesectoren.

is een lange en dure procedure en het is niet evident voor
KMO’s om zo’n procedure te starten. Gevolg is dat afvalstoffen

Eén Europees elektronisch loket waar alle registraties,

met “zeer zorgwekkende stoffen” vaak verbrand, gestort of

erkenningen, verklaringen of vergunningen verbonden aan

geëxporteerd worden naar bedrijven buiten Europa. Dit is een

het grensoverschrijdend transport van afval kunnen worden

rem op de transitie naar meer circulaire economie. Bedrijven

aangevraagd zou al een hele stap vooruit zijn.

buiten Europa kunnen dergelijke afvalstoffen wel makkelijk
recycleren tot nieuwe materialen.

Voor het transport van afval naar “vooraf goedgekeurde
inrichtingen" in de E.U. zou de overheid een zogenaamde

→ UNIZO-voorstellen

'fast track' procedure kunnen invoeren met veel minder
administratieve rompslomp. De status van “vooraf goed-

Wij zien geen heil in statiegeldsystemen voor blikjes en plastic

gekeurde inrichting” houdt in dat de onderneming waar de

drankverpakkingen, wij zetten in op meer en betere recyclage

afvalstoffen worden verwerkt door de bevoegde autoriteiten

van verpakkingen door:

aangemerkt werd als in regel met de milieu-, veiligheids-, en

· O verleg tussen producenten van (plastic) verpakkingen

gezondheidsnormen. De 'fast track' procedure betekent dat

en sorteer- en recyclagecentra: dit moet leiden tot minder

er enkel nog een meldingsplicht is vanwege de exporteur van

verpakkingen die gefabriceerd zijn uit verschillende

afvalstoffen, waarbij die melding ook het impliciete akkoord

materialen, minder donker gekleurde PET-flessen en

voor het transport inhoudt. Alle andere notificaties komen

aangepaste omhulsels rond flessen en flacons.

dus te vervallen.
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· Productnormen voor verpakkingen op Europees niveau.
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Deze moeten gebaseerd zijn op referenties van Europese

UNIZO stelt de REACH-regelgeving niet in vraag, maar

recyclagebedrijven.

vraagt initiatief voor een betere afstemming tussen de

· Meer gebruik van gerecycleerd materiaal in drank-

afvalstoffenwetgeving, REACH en het productbeleid. Europese

verpakkingen die in België op de markt gebracht

overheden moeten aanvaarden dat er ook manieren bestaan

worden: tegen 2025 moet minstens 50% gerecycleerd

om veilig om te gaan met “zeer zorgwekkende stoffen” uit

materiaal gebruikt worden voor de fabricatie van de

de REACH-regelgeving. De autorisatie-procedure voor zeer

PET-drankverpakkingen die in België op de markt worden

zorgwekkende stoffen mag de transitie naar meer circulaire

gebracht. Dat percentage ligt hoger dan de Europese

economie niet in de weg staan. Binnen Europa moet het

norm die op 25% ligt tegen 2025. Als blijkt dat strenge

administratief en procedureel éénvoudiger worden om

afvalstoffen met “zeer zorgwekkende stoffen” te recycleren

verhoogde lokale productie. Investeringen in lokale duurzame

in nieuwe materialen en producten.

productie in Vlaanderen of Brussel zal de geïmporteerde
em i ssies en de i nter n at ion a le t r a n sp or tem i ssies

Het Brussels Gewest moet het gebrek aan stockage-

verminderen. Meer lokale productie kan het Vlaamse

infrastructuur voor afvalstoffen aanpakken. De milieu-

en Brusselse sociaal economisch weefsel versterken

vergunningsplicht voor (tijdelijke) stockage van afval-

e n z or g e n v o or m e e r w e rk g e l e g e n h e i d, n i e u w e

stoffen moet aangepast worden zodat ook beperkte

verdienoppp or t un iteiten

(tijdelijke) stockage van afvalstoffen boven de 25 kg vrij-

waarde.

en

meer

toegevoegde

gesteld wordt van vergunningsplicht. De vergunningsprocedure moet ook éénvoudiger worden en vlotter verlopen. Dat
is nodig om meer recyclage en hergebruik van afvalstoffen aan

→ UNIZO-voorstellen

te moedigen en zo bij te dragen tot meer circulaire economie.
UNIZO vraagt af te stappen van een beleid met strikte
sectorale doelen voor de uitstoot van broeikasgassen die niet

2.3. Klimaatbeleid gebaseerd op totale koolstofvoetafdruk

onder het Europese emissiehandelssysteem valt. Die sectorale
doelen voor België of Vlaanderen zetten een cap op de lokale

Grote, energie-intensieve bedrijven zoals olieraffinaderijen,

emissies en kunnen aldus de groei van duurzame lokale

staalfabrieken, papierfabrieken of steenbakkerijen vallen

productie verhinderen. Zo’n cap kan ook leiden tot

onder het Europese emissiehandelssysteem. Voor hen geldt

een verschuiving van economische productie en de

sinds 2013 een overkoepelende Europese doelstelling (“EU

bijhorende uitstoot naar het buitenland, waar die productie

wide cap”), een bovengrens aan wat ze mogen uitstoten aan

vaak koolstofintensiever gebeurt, waardoor de totale

broeikasgassen, waardoor ze gelijk worden behandeld. Voor

koolstofvoetafdruk eigenlijk stijgt. Het kan dus voor het

de sectoren die niet onder het handelssysteem vallen hebben

klimaat beter zijn om toe te laten dat bepaalde lokale emissies

België en Vlaanderen een reductiedoelstelling. Dit is een gevolg

toenemen als hierdoor vermeden wordt dat emissies elders

van onze klimaatengagementen binnen de Europese Unie.

sterker toenemen.

Europa legt de EU-lidstaten nu enkel doelen op voor de lokale

Een Europees doelstellingenkader dat de totale kool-

broeikasgasemissies van gebouwen, transport, landbouw en

stofvoetafdruk meeneemt, honoreert beter de hoge energie-

industrie die niet onder het Europese emissiehandelssysteem

en koolstofefficiëntie van de Vlaamse economie en de

vallen. Die focus is vereist vanuit de Europese regelgeving, maar

mogelijkheden om via een versterkte lokale duurzame

houdt geen rekening met (volgens ruwe schattingen) 75% van

productie mondiale klimaatemissies te reduceren. Om dat

de Vlaamse totale klimaatimpact van de Vlaamse economie56.

te realiseren moet de koolstofvoetafdruk van import beter

Bij de huidige aanpak blijven heel wat directe en indirecte

gemonitord en berekend worden. Hier is een taak weggelegd

broeikasgasemissies buiten beeld zoals de toenemende

voor de Europese instellingen.

uitstoot verbonden aan de import van producten en diensten
of de uitstoot door internationale scheep- en luchtvaart. Uit

Er zijn maatregelen nodig om het internationale scheep- en

gegevens van het Federaal Planbureau57 en het Milieurapport

luchtvaartverkeer te verduurzamen. Ook zij moeten gevat

Vlaanderen58 blijkt dat onze broeikasgasemissies ten gevolge

worden door becijferde reductiedoelstellingen op Europees

van productie dalen, terwijl we meer broeikasgasemissies

niveau die verder vertaald worden in concrete ingrepen

importeren via producten uit het buitenland.

gekoppeld aan deadlines.

De huidige productiegebaseerde benadering is nadelig voor een

UNIZO is voorstander van sterke internationale klimaat-

open, dichtbevolkte, centraal gelegen regio’s als Vlaanderen en

akkoorden die een level playing field garanderen voor onze

Brussel met een energie-intensief industrieel profiel.

bedrijven. Innovatieve, duurzame goederen wordt best in
Vlaanderen gemaakt, maar daarvoor moeten onze bedrijven

van Vlaanderen toe als gevolg van toenemende import van
koolstofintensievere goederen van buiten Europa. Er is dus
nood aan een beleid dat importemissies vermijdt door een

56

SERV, Brede blik op energie- en klimaatdoelen 2030, Brussel, 18 juni ’18

57

Federaal Planbureau, Belgium’s Carbon Footprint, Working paper 10-17, september 2017

58

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Milieurapport Vlaanderen, 2017

competitief kunnen blijven.
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2.4. L eefmilieu-regelgeving: geen overkill, meer harmonisatie

→ UNIZO-voorstel
Regulering stofhinder, geluidshinder of trillingshinder

De jongste jaren is er steeds meer regelgeving bijgekomen

mag (bouw)werken niet onmogelijk maken

voor ondernemers en bedrijfsactiviteiten, maar die gelden
niet voor activiteiten uitgevoerd door particulieren. Sinds

Dit is cruciaal als we het menen met de transitie naar een

1 januari 2017 is een aannemer in Vlaanderen bijvoorbeeld

betere ruimtelijke ordening, minder versnippering, en dichtere

verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken de

stads- en dorpskernen. Dat kan enkel als verdichtingsprojecten

stofemissies zo laag mogelijk te houden en daarvoor moet hij

een realistische kans krijgen. Regulering (of overregulering)

concrete maatregelen nemen bij bv. slijpen, boren, frezen,

op verschillende niveaus (federaal, Vlaams, Brussels,

zagen, slopen, polijsten, ….. Bedoeling van de VLAREM-

gemeentelijk) is niet billijk als het enkel geldt voor aannemers/

milieuvoorwaarden is om het fijn stof dat bij werken

professionelen, maar niet voor particulieren. UNIZO dringt er

vrijkomt, te verminderen en de overlast voor omwonenden

op aan om geen nieuwe, bijkomende regelgeving op vlak van

te beperken. De wetgeving is van toepassing op alle bouw-,

stof-, geluids-, of trillingshinder meer te ontwikkelen, maar

sloop- en infrastructuurwerken uitgevoerd in open lucht

de bestaande regulering te vereenvoudigen en te harmo-

door een aannemer en die langer dan één dag duren.

niseren.

Activiteiten uitgevoerd door een particulier vallen niet
onder het toepassingsgebied. Eigenlijk is dit een vorm van
overregulering voor aannemers, want in het kader van

3. Ruimtelijke ordening

federale wetgeving voor welzijn op het werk gebeurt er in de
praktijk al handhaving op basis van visuele waarneming van
stofemissies tijdens bouwactiviteiten. De reden daartoe is

3.1. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen – Brussels Gewestelijk
Plan voor Duurzame Ontwikkeling

dat door te frezen, zagen, boren of slijpen in steenachtige
materialen kwartsstof vrijkomt dat het longweefsel kan

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) als opvolger van

beschadigingen.

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt de nieuwe
leidraad voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen. Het BRV

Momenteel is een studie59 in voorbereiding die tot doel heeft

focust op het verminderen van het bijkomend ruimtebeslag;

maatregelen aan te reiken om geluids- en trillingshinder

het verhogen van het ruimtelijk rendement via verdichting,

van bouw- en sloopactiviteiten te beperken, bv. onder de

verweving, hergebruik en tijdelijk ruimtegebruik en wil zo de

vorm van een code van goede praktijk. Juridische regels

concentraties bij vervoersknooppunten en knooppunten van

rond geluidshinder zijn uitgewerkt in VLAREM (Vlaamse

voorzieningen versterken. UNIZO kan zich vinden in deze

milieuregelgeving) en gemeenten kunnen aanvullende

uitgangspunten, die een kernversterkend beleid nastreven;

reglementering ontwikkelen.

waarbij wonen, werken en gerelateerde functies geconcentreerd
worden in kernen van steden en gemeenten.

UNIZO wil een betere ruimtelijke ordening met sterkere en
Bij de recente goedkeuring van de strategische visie ontbreekt

bij knooppunten van collectief vervoer en voorzieningen.

echter de concretere uitwerking in diverse beleidskaders. Ook

Zo kan de uitstoot van broeikasgassen door woningen én

is het vooralsnog onduidelijk welke beleidskaders worden

personenwagens dalen. Dit streefdoel vereist verdichtings-

uitgewerkt en wat de essentie ervan is. Deze beleidskaders

projecten in Vlaanderen en Brussel die moeilijk realiseerbaar

zijn essentieel voor de inhoudelijke invulling en uitwerking van

zullen zijn met overregulering en overgevoeligheid op vlak

het BRV. Het ontbreken van deze beleidskaders betekent ook

van geluid, trillingen of stofhinder. Om de stads- en

dat de hieraan gekoppelde actieplannen niet kunnen opgestart

dorpskernen levendig te houden moeten investeringen in

worden en dat er een ‘beleidsvacuüm’ ontstaat waarbij ook

voorzieningen en nieuwe initiatieven voor wonen, werken en

provincies en gemeenten hun visie en de uitwerking ervan op

winkelen gefaciliteerd worden.

de lange baan moeten schuiven.
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dichtere kernen, minder versnippering, en wonen en werken

Het hieraan gekoppelde instrumentendecreet, dat het nodige
juridische onderbouw moet garanderen mist de financiële
garantie.
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VITO, BBT-studie Geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten (BBT = Best Beschikbare Technieken)

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling werd

· Realisatie en financiering van het BRV: de uitwerking op

eindelijk, na verschillende voorlopige versies en uitgebreide

het terrein zal vooral op gemeentelijk en provinciaal niveau

overlegprocedures, door de Brusselse regering definitief

gebeuren. Daarom is het belangrijk dat er zekerheid is over

goedgekeurd op 12/7/2018.

de financiering vanuit Vlaanderen en de verrekening ervan
naar de lagere niveaus.

Het GPDO verenigt de ruimtelijke ordening en de regionale
projecten rond vier grote thema's: bijkomende huisvesting
voor nieuwe bewoners, de ontwikkeling van een aangename,

→ UNIZO-voorstellen m.b.t. GPDO

duurzame en aantrekkelijke leefomgeving, de ontwikkeling
van de stedelijke economie en de multimodale verplaatsingen
mogelijk maken.

· Het GPDO bevat teveel tegenstrijdigheden en maakt geen
strategische keuzes. Dit uit zich vooral op het vlak van
de ontwikkeling van de handel en de industrie. Wat de
handel betreft bepleit het GPDO enerzijds de uitbreiding

→ UNIZO-voorstellen m.b.t. BRV

van het handelsaanbod in de periferie, en anderzijds de
versterking van de buurtwinkels en het Centrum. Op vlak

· Naast de strategische visie dienen dringend de bijhorende

van industrie wil men de activiteit enerzijds vrijwaren en

beleidskaders goedgekeurd. Dan pas kan in de volgende

voldoende ontwikkelingsruimte geven, anderzijds maakt

legislatuur intensief gewerkt worden aan de vervollediging.

men het mogelijk om in industriezones ook meer bewoning

Alleen zo kunnen provincies, maar vooral gemeenten

mogelijk te maken. De gemengdheid van industrie en

aan de slag met een toekomstgericht ruimtelijke or-

bewoning dreigt op zijn grenzen te stoten, ten koste van

deningsbeleid.

de industrie. Het GPDO bevat te weinig garanties voor een

· B eleidskader economische ontwikkeling: in het BRV

economische ontwikkeling van handel en industrie in en

moeten zeker acties opgenomen worden die gerelateerd

ten dienste van de stad. UNIZO formuleert in dit verband

zijn aan economische ontwikkeling. ‘Economische

enkele voorstellen verder in dit hoofdstuk.

ontwikkeling’ moet een apart beleidskader worden;

· D e regering concentreert de inspanningen rond een

vertrekkend van een analyse en database van voorraden aan

tiental zones van gewestelijk belang. Het gaat o.m.

bedrijfsruimtes en bedrijventerreinen. Hieraan gekoppeld

over de Kanaalzone, de Heizelvlakte en het NEO project

moet een efficiënt beheer- en monitoringsysteem

(inclusief het commerciële luik, waar UNIZO zich tegen

uitgewerkt worden. Zo kunnen bedrijven een vlotte

verzet), Reyers, het Weststation, Leopold III-laan en

toegang krijgen tot de meest geschikte vestgingsplaats.

de NAVO-site. Aan deze lijst zou de omgeving van het

· In de beleidskaders moet voldoende duidelijk en afgebakend

Justitiepaleis toegevoegd kunnen worden om de uitbouw

zijn, wat de kerntaken van de diverse beleidsniveaus zijn.

van de Poelaertscampus als symbool van een moderne

Zij moeten een kader bieden waarbinnen de mogelijkheden

justitie in de Hoofdstand van Europa mogelijk te maken.

voor Vlaanderen, provincies en gemeenten duidelijk zijn en
de beleidsverantwoordelijkheid wordt afgebakend; waarbij
alle beleidsniveaus soepel kunnen inspelen op mogelijk
gewijzigde economische potenties.

3.2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening/ Brussels Wetboek
voor Ruimtelijke Ordening

· B eleidskader Bovenlokale samenwerking: gemeenten
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) is herhaaldelijk

hun ruimtelijk beleid uit te tekenen, binnen het Vlaamse

gewijzigd de laatste jaren, zeker met de laatste ‘codextrein’.

kader. Belangrijk hierbij is dat er voldoende mogelijkheden

Zo zijn de mogelijkheden voor lokale bedrijvigheid op

zijn voor een regionale aanpak; zeker voor de planning

regionale terreinen uitgebreid en is het onderscheid tussen

van bedrijventerreinen en grootschalige detailhandel is

lokaal en regionaal bedrijventerrein enigszins versoepeld.

er nood aan een bovenlokale visie. Dergelijke plannen en

Een zaak waar UNIZO al lang voor pleitte, dit om de synergie

projecten moeten bovenlokaal worden aangepakt om de

tussen bedrijven te optimaliseren. De aangekondigde

versnippering tegen te gaan én om een kader te creëren

‘impulsprojecten’ om kernversterkende projecten mogelijk ook

waarbinnen zowel in kernen als in perifere vestigingen

financieel te ondersteunen zijn belangrijke hefbomen om het

toekomstgericht kan worden geïnvesteerd. Ook dit dient

maatschappelijk draagvlak zowel bij burgers als ondernemers

in een beleidskader worden uitgewerkt.

te verhogen. Ook de beperking van het administratief beroep
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bij vergunningen enkel voor zij die gemotiveerd bezwaar

de beslissingsbevoegdheid integraal bij de Gewestelijke

hebben ingediend tijdens openbaar onderzoek is een goede

overheid. De garantie dat de ontwikkelingen in deze

maatregel, net als de mogelijkheid van een planologisch attest

gebieden op maat zijn van de omwonenden, en zo ook

voor historisch gegroeide tuincentra.

de cruciale uitdaging voor Brussel om de regionale (en
zelfs nationale en internationale) belangen te verzoenen

Het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening onderging ook

met de lokale, zal zeker niet vergemakkelijken met dit

een aantal wijzigingen de afgelopen legislatuur. De aanpassingen

instrument. Het risico is reëel dat het Gewest van bovenuit

hebben als doel om o.m. de stedenbouwkundige inlichtingen

projecten doorvoert en oplegt. UNIZO vraagt dat het

(noodzakelijk bij vastgoedtransacties) en de behandeling van

Gewest bijkomende inspanningen doet en de tijd neemt

de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning te versnellen.

om het draagvlak voor de ontwikkeling van deze gebieden

Ook werd een nieuw planningsinstrument, het Richtplan

te garanderen, alsook projecten waarvoor het draagvlak

van Aanleg, gecreëerd, wat de ontwikkeling van bepaalde

ontbreekt, herziet (zoals bijvoorbeeld het commerciële

prioritaire strategische zones moet versnellen.

luik van NEO op de Heizel).

→ UNIZO-voorstellen

3.3 Ruimte voor ‘niet-verweefbare’ bedrijven

· Stedenbouwkundige voorschriften moeten een mix van

Naast verweving van bedrijvigheid in de kernen, moet er

functies mogelijk maken, zowel in specifieke sites als

voldoende aanbod zijn voor ‘niet-verweefbare’ bedrijven.

inpandig. Dit moet het mogelijk maken dat een ‘gemengd’

Nu is er onvoldoende beschikbaarheid van uitgeruste

bedrijf met bvb detailhandel, dienst en horeca vlot een

bedrijventerreinen. Vaak zijn bestemde terreinen tijdelijk of

vergunning kan krijgen. Een herziening en aanpassing van

helemaal niet meer realiseerbaar, maar worden ze wel nog

de typevoorschriften kan hier de nodige aanzet toe geven.

altijd meegerekend bij het bestaande aanbod. Op dit moment

· Regelluwe zones: teveel (strikte) voorschriften kunnen

zijn er nog heel wat terreinen, zo’n 5000 ha die, om diverse

remmend werken op de ontwikkeling en investeringen

beperkingen, afwijkend gebruik of onbekende redenen

in de kernen. UNIZO stelt voor om gemeenten te

(tijdelijk) niet realiseerbaar zijn. Alleen al door beperkingen

laten experimenteren met ‘regelluwe zones’, waarbij

zijn er 254 ha (5-10 jaar) en 1237 ha (> 10 jaar) niet beschikbaar;

ondernemers samen projecten en/of acties kunnen

170 ha zijn zelfs niet realiseerbaar. Afwijkend gebruik (1201

opzetten om de kernen levendig te houden of te maken.

ha) en ‘onbekende redenen’ (872 ha) staan samen nog eens

Het wetgevend kader hiertoe dient op gewestelijk niveau

voor 2073 ha.

te worden vastgelegd, bvb in een omzendbrief.
· Specifiek voor wat de Richtplannen van Aanleg betreft,

Zelfs op bestaande, uitgeruste bedrijventerreinen ondervinden

geven deze een bindend juridisch kader aan de voorheen

KMO’s vaak moeilijkheden in hun zoektocht naar een geschikte

bestaande ‘Richtschema’s’, die vrijblijvender waren.

bedrijfslocatie. Op bedrijventerreinen gelden vaak te strenge

Gezien het om gebieden van gewestelijk belang gaat, ligt

voorwaarden, zoals bijvoorbeeld tewerkstellingsvoorwaarden,

TIJDELIJK NIET REALISEERBAAR (IN HA)
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DOOR AFWIJKEND GEBRUIK

ONBEKENDE REDENEN

Van korte duur
< 5 jaar

Van middellange
duur 5-10 jaar

Van lange duur
> 10 jaar

Niet
realiseerbaar

87

11

376

51

135

217

312

69

310

36

300

471

467

97

140

2

214

36

39

53

348

8

44

1

338

24

63

73

508

147

1243

254

1237

170

1201

872

Bron: VLAIO – https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/lokale-besturen/bedrijfshuisvestingsadvies/data-over-bedrijven-en

waardoor heel wat KMO’s in verschillende sectoren zich er de

redelijke termijn van 2 jaar afgerond zijn. UNIZO vraagt een

facto niet kunnen vestigen.

soepelere aanpak met een integratie tussen de opmaak van
het planologisch attest en het Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

Het probleem van de zonevreemde bedrijven is nog niet

Dit om de administratieve lasten en kosten te beperken

opgelost, ondanks beschikbare instrumenten. De piste van

die samengaan met de opmaak ervan.

het planologisch attest, met daaropvolgend RUP, is reeds
ingeburgerd; maar wordt nog onvoldoende gevalideerd. Zo zijn

3.4. I ndustrie in de Stad – a good city has industry60

er tussen oktober 2016 en juni 2017 slecht 22 positieve attesten
afgeleverd, maar wel 196 geweigerd. (bron: parlementaire vraag

De Brusselse Regering kondigde een plan aan voor de

23 juni 2017). De start van het planproces voor de opmaak van

ontwikkeling van de industrie in het Gewest. UNIZO hecht

een RUP, normaal binnen het jaar, laat in de meeste gevallen

veel belang aan de ontwikkeling van een stedelijke industrie,

ook te lang op zich wachten. Een mogelijk alternatief, de

niet alleen in Brussel maar ook in de centrumsteden in

contract- en convenantbenadering van het op handen zijnde

Vlaanderen. Volgens UNIZO met de ontwikkeling van een

instrumentendecreet kan, gezien de tijdelijkheid, volgens

stedelijke industrie rekening houden met:

UNIZO niet leiden tot een duurzame en toekomstgerichte
aanpak van zonevreemde bedrijvigheid.

Van ruimte naar clusters en waardenketens

→ UNIZO-voorstellen

Industrie moet niet enkel vanuit een ruimtelijke invulling
worden benaderd. Het volstaat m.a.w. niet om voldoende

· In eerste instantie dienen de nog bruikbare terreinen zo

bedrijventerreinen te voorzien. Industrie moet benaderd

snel mogelijk op de markt te worden gebracht. Gedegen

worden vanuit een clusterdenken (welke andere acties

onderzoek naar belemmeringen en het opheffen hiervan

kunnen bepaalde sectoren versterken) en een waardeketen

verdient prioriteit; waarbij de focus op brownfields dient

(wat moet er stroomopwaarts en stroomafwaarts van een

te liggen. In de inventaris van bedrijventerreinen moet

bepaalde activiteit nog aanwezig zijn). Een maakbedrijf

de focus liggen op het onderscheid tussen bestaande, nog

kan slechts optimaal functioneren indien het ‘en amont’

bruikbare en dus goed ontsloten bedrijventerreinen, naast

(leveranciers, kapitaal en personeel) en ‘en aval’ (klanten)

terreinen die weinig of geen ontwikkelingskansen meer

deel uitmaakt van een breder geheel. Om in de stad een

hebben.

bepaalde industrie te boosten/ondersteunen, moet men de

· Bovendien moeten de ‘niet meer bruikbare of realiseerbare’

voorkeur geven aan een industrie, die gekoppeld is aan de

gecompenseerd worden op andere locaties. Het taboe rond

lokale markt. Naast een tewerkstellingscriterium als

het aansnijden van green fields, nieuwe bedrijventerreinen

prioriteit om bepaalde industrie aan te trekken, zou ook het

in open ruimte , dient hierbij gerelativeerd. Deze kunnen bij

aantrekken van een ‘missing link’ ook van belang kunnen

voorkeur aansluitend aan bestaande terreinen gerealiseerd

zijn. Bijvoorbeeld een onderzoekscentrum rond voedings-

worden, waar infrastructuur en mobiliteitswinsten

technologie en brouwerijen is misschien juist de ontbrekende

kunnen gemaakt worden. Dergelijke herverkavelingen

schakel in de waardenketen die de voedingsindustrie kan zijn.

met bestemmingswijziging zullen een efficiënter
ruimtegebruik in de hand werken.
· De bedrijventerreinen moeten beter toegankelijk zijn, ook

Grote industriële activiteiten kunnen een belangrijke rol spelen
in de ontwikkeling van de nabijgelegen industrie en handel.

voor de KMO’s.

Maar dit is niet automatisch zo. Om te komen tot een efficiënte

Het kunstmatig onderscheid tussen regionale en

‘circulaire economie’, waar alle bedrijven deel van kunnen

lokale bedrijventerreinen dient zoveel als mogelijk

uitmaken, is deze ‘waardenketen’-benadering essentieel.

opgeheven. De toekomst is aan ‘gemengde terreinen’,
waar bedrijven niet alleen op hun oppervlakte-inname

De industrie zichtbaar maken in de stad

of op tewerkstellingsquota, maar vooral ook op mogelijke
De industrie kampt met een zwak imago en wordt soms nog

de typevoorschriften voor RUPs moet hier een oplossing

geassocieerd met vuil werk en hard labeur. Vandaag is de

bieden.

industrie echter ook een uiting van vakmanschap en (hoog)

· D e doorlooptermijn van planologisch attest en RUP

technologische kennis. Het is van belang om dit zichtbaar te

moet ‘bedrijfsvriendelijker’ worden, en best binnen een

maken in de stad. Industrie moet meer een vitrine krijgen die

Bezoekersgids uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling A Good City Has Industry. In Bozar. De tentoonstelling presenteert de architecturale voorstellen en
stedelijke strategieën die ontwikkeld werden in IABR-Atelier Brussel: De Productieve Metropool-de deelname van Brussel en Vlaanderen
aan de zevende editie van de Internationale Architectuur Biennale van Rotterdam, IABR-2016- THE NEXT ECONOMY
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samenwerking worden toegelaten. Een aanpassing van
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dit in de verf zet. Ondersteuning van initiatieven die ervoor

Het IHB is het resultaat van een aantal initiatieven van de

zorgen dat de industriële activiteit zichtbaar, toegankelijk,

vorige Vlaamse Regering voor een kernversterkend beleid

aantrekkelijk wordt voorgesteld.

inzake winkelvestigingen (Startnota Winkelen in Vlaanderen,
Winkelen in Vlaanderen 2.0). Niettemin worden er wel nog

Bedrijven in de industriële sector evolueren ook naar

steeds bijkomende (baan)winkels vergund langs invalswegen

dienstenbedrijven of commerciële bedrijven. Ze integreren

van steden en gemeenten en kampen de meeste steden en

de waardenketen als het ware binnen eenzelfde entiteit. Op

gemeenten nog met een zeer grote leegstand.

vlak van regelgeving kan dit problematisch zijn. Bedrijven
moeten meer het gevoel krijgen dat ze welkom zijn en dat de

Ondanks de visie rond kernversterking zien we procentueel

(stedenbouwkundige en milieu-) regelgeving er ook zijn om hun

nog steeds de grootste leegstand in binnensteden,

activiteiten mogelijk te maken, en niet enkel te bemoeilijken.

hoofdwinkelgebieden of kernverzorgende centra. Hier zien
we een gemiddeld leegstandspercentage van 13,4% variërend

Verdere ontwikkeling naar de slimme industrie

van 11,6 tot 17,3%. Dit in tegenstelling tot de verspreide
bewinkeling en baanconcentraties waar dit tussen 6 en 7%

De toekomst van innovatie en waardegroei zit steeds vaker in

ligt, wat een goede frictieleegstand is. Elke bijkomende m²

netwerken, allianties en het creëren van relevante informatie

verkoopsoppervlakte die nieuw wordt gecreëerd, betekent dus

en producten en diensten uit data (smart industry, smart

nieuwe leegstand.

cities, smart medicine, smart agriculture, smart care …).
Sectorgrenzen en grenzen tussen producenten, verkopers en

Nochtans voorziet het IHB in de mogelijkheid om kern-

consumenten vervagen. Bestaande modellen, waardeketens

versterkend te werken door beleidsvisies detailhandel op te

en economische systemen worden uitgedaagd om zich te

maken én te koppelen aan ruimtelijke instrumenten zoals

reorganiseren. Ook hier kan de impact van de digitalisering

RUPs en stedenbouwkundige verordeningen. Zo kunnen

erg verschillend zijn tussen én binnen sectoren.

winkelkerngebieden en winkelarme gebieden worden
afgebakend. Het IHB is een belangrijke stap vooruit in het

Samenwerkingsverbanden (van activiteiten op elkaar

handelsvestigingsbeleid voor Vlaanderen, provincies en

afstemmen tot het delen van werknemers en kapitaalgoederen)

gemeenten. De opmaak van een integrale visie voor de drie

stellen hoge eisen aan productie- en arbeidsprocessen en

beleidsniveaus, met op het terrein de vertaling ervan in

vereisen passende kennis en vaardigheden van het personeel

winkelkerngebieden en winkelarme gebieden via RUPs en

maar ook van de zaakvoerder. ICT-toepassingen spelen hier

stedenbouwkundige verordeningen, is een solide basis voor

een belangrijke coördinatierol.

het toekomstig detailhandelsbeleid en een noodzakelijk
kader voor vergunningen.

De Gewesten en de steden moeten dus de ondersteunings- en
begeleidingscapaciteit aanpassen aan bovenstaande context.

Het IHB bepaalt 4 categorieën waarvoor bij wijziging een
vergunning dient aangevraagd: voeding; persoonsuitrusting,

3.5. Volop inzetten op kernversterking

planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw.
De laatste categorie ‘verkoop van andere producten’ is te

Uitvoering van Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB)

breed en biedt onvoldoende mogelijkheden om een gericht

in Vlaanderen

locatiebeleid te voeren. Zo kan bijvoorbeeld een bouwcentrum
nu vervangen worden door een doe-het-zelf of zelfs een

In 2016 is het IHB goedgekeurd, wat toelaat om op alle

zaak voor interieurinrichting en huishoudtoestellen.

beleidsniveaus een detailhandelsvisie uit te tekenen én te
voeren op het terrein.
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Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Totaal

LEEGSTAND NVO (M2)

LEEGSTAND VERKOOPPUNTEN

NVO (M2)

VERKOOPPUNTEN

1.573.000

11.492

11.712.000

46.714

203.000

2.509

1.496.000

9.049

1.776.000

14.000

13.208.000

55.763

Bron: Locatus-cijfers 2018 (NVO = netto verkoopsoppervlakte)

→ UNIZO-voorstellen m.b.t. Integraal
Handelsvestigingsbeleid (IHB)

Schema voor Handelsontwikkeling koppelen aan
Gewestelijk Bestemmingsplan in Brussel

· Bedrijvige kernen vervangen handelskernen: De koppeling

Momenteel wordt nog steeds gewerkt aan het Brusselse

in het IHB met een aantal ruimtelijke maatregelen

Schema voor de Handelsontwikkeling. Dit Schema moet het

is een stap in de goede richting. De afbakening van

Gewest en de Brusselse gemeenten een houvast geven om

kernwinkelgebieden en winkelarme gebieden mag zich

de handel te versterken. De belangrijkste uitdaging is echter

hier echter niet beperken tot louter detailhandel.

om het Schema om te vormen tot een dynamisch juridisch

De cijfers van de leegstand, vooral in binnensteden en

kader door het in te passen in de bestaande juridische

hoofdwinkelgebieden toont aan dat dergelijke oppervlaktes

instrumenten voor ruimtelijke ordening, waaronder het

niet enkel en alleen met detailhandel opnieuw kunnen

Gewestelijk Bestemmingsplan.

ingevuld worden. UNIZO pleit daarom voor ‘bedrijvige
kernen’, waar alle mogelijke vormen van activiteit, én

Het accent moet daarbij gelegd worden op de versterking

dus ook bedrijvigheid, vrije beroepen, diensten, …. maar

van de handelswijken in de verschillende delen van het

ook administratie en openbare voorzieningen hun plaats

Gewest om te komen tot een economische en commerciële

vinden. Dit is noodzakelijk om onze kernen terug levendig

modernisering ervan.

en aantrekkelijk te maken.
UNIZO pleit voor de uitbreiding van ‘kernwinkelgebied’
naar ‘kerngebied’ waar stedenbouwkundige voorschriften

→ UNIZO-voorstellen m.b.t.
Handelswijkontwikkeling in Brussel

het toelaten om alle vormen van bedrijvigheid in de
binnensteden te incorporeren. Een update van de

· Er bestaat al een hiërarchie van de Brusselse handels-

typevoorschriften voor RUPs is hier aan de orde, waardoor

wijken, op basis van de lokale, regionale, nationale

de instrumenten van het IHB integraal kunnen worden

of internationale uitstraling en aantrekkingskracht

toegepast in de kernen van steden en gemeenten.

van cliënteel. Dit is een zeer bruikbare basis voor de

· O ok leegstand kan op die manier worden aangepakt.

stedenbouwkundige verankering van deze zones.

Bestaande en nieuwe stimuleringsmaatregelen om

De Vlaamse werkwijze van het Integraal Handels-

leegstand tegen te gaan, moeten ook van toepassing zijn op

vestigingsbeleid, zoals hierboven geschetst, kan een

andere economische functies dan detailhandel. Dit moet
meegenomen als criterium voor mogelijke toekomstige
impulsprojecten.

voorbeeld zijn.
· In Brussel is er nood aan een ambitieuze politiek ter
ondersteuning van de buurtwinkels. Op die manier kunnen

· K leinhandelszones en concentraties van grootschalige

het dynamische en moderne buurtwinkels worden, die zelf

detailhandel moeten op regionaal, provinciaal of

inspelen op de sociologische evoluties en veranderende

Vlaams niveau gepland worden, binnen een globale

consumentenbehoeftes. Het kenniscentrum binnen Hub.

detailhandelsvisie. Bovendien kunnen die zones enkel

brussels dat alle actoren verenigt rond een informatie-,

ingepland worden voor zover in verhouding tot de schaal

opleidings- en begeleidingsaanbod met betrekking tot

van de betrokken stad/gemeente en bij voorkeur op basis

de ontwikkeling van het handelsaanbod, werkt een

van een bovenlokale visie, opgemaakt met medewerking

specifiek en innovatief ondersteuningsbeleid uit

van verschillende gemeenten. De schaal van dergelijke

voor de zogenaamde buurt winkels. Hub.brussels

handelsconcentraties moet steeds afgetoetst worden aan

ondersteunt de gemeentelijke overheden bij hun

de bestaande winkeloppervlakte in de kern(en), zeker voor

diagnose en hun analyse van de afstemming van een

kleinere steden.

handelswijkontwikkelingsproject.
· Het commerciële luik van het NEO-project moet worden

in het IHB. UNIZO vraagt een verdere uitsplitsing van deze

stopgezet, wegens gebrek aan meerwaarde voor het

categorie, waarbij er minstens een onderscheid wordt

bestaande handelsapparaat in de omgeving én het hele

gemaakt tussen bvb. shoppinggoederen, uitzonderlijke

gewest en een nefaste impact op de mobiliteit en de

goederen en volumineuze goederen; dit om een gericht

luchtkwaliteit.

detailhandelsbeleid mogelijk te maken.
· Het opgerichte kennisnetwerk detailhandel moet verder
uitgebouwd worden tot een centraal kenniscentrum
waarop lokale overheden een beroep kunnen doen om
hun winkelbeleid te onderbouwen.
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4

#

Een beter sociaal statuut
van de zelfstandigen

Er is nood aan een verdere verbetering van het sociaal

1. Sociale bijdragen

statuut van de zelfstandigen. Zij zien immers dat er voor heel
wat mensen in onze samenleving een uitgebreide sociale

De sociale bijdrage van de zelfstandigen moet betaald

bescherming bestaat. Als werkgever, als belastingbetaler,

worden tegen het einde van elk kwartaal (en in december

als consument, enz. betalen zelfstandigen mee om deze

tegen 21/12). Bij laattijdige betaling wordt een verhoging van

sociale bescherming voor anderen op te bouwen. Wanneer

3% aangerekend op het onbetaald gebleven gedeelte. Zolang

ze een vergelijking maken met hun eigen sociaal statuut

de bijdrage niet volledig werd betaald, wordt ieder kwartaal

moeten ze echter vaststellen dat ze op minder solidariteit van

opnieuw een verhoging van 3% aangerekend. Daarnaast wordt

de samenleving kunnen rekenen.

een eenmalige verhoging van 7% aangerekend indien er op
31 december nog bijdragen onbetaald zijn gebleven voor het

Bijvoorbeeld: Een zelfstandige heeft een gemiddeld pensioen

betrokken kalenderjaar.

van 857 EUR per maand. Een werknemer kan rekenen op
1.200 EUR en een ambtenaar op 2.600 EUR. Een werkloze die

Een laattijdige betaling van een jaar leidt dus tot een totale

ziek valt, krijgt vanaf dag 1 een ziekte-uitkering. Een zelfstandige

boete van 19%. Dit is zeer hoog. UNIZO aanvaardt dat de

moet hiervoor twee weken wachten. Een werknemer die

zelfstandige en verhoging moet betalen bij laattijdige storting

zonder job v alt, k rijg t voor onbepaalde duur een

van de bijdrage. Dit om het verlies voor het sociaal statuut

werkloosheidsuitkering. Een zelfstandige kan onder

te compenseren en als garantie voor een tijdige betaling van

strikte voorwaarden gedurende maximum 12 maanden

de bijdragen. De verhogingen zijn op dit moment echter veel

een overbruggingsuitkering bekomen.

te fors, waardoor ze het karakter krijgen van een overdreven
strafbeding.

De verschillen in sociale bescherming vormen een drempel voor
kandidaat-ondernemers om een eigen zaak te beginnen. Zo

Dit blijkt uit een vergelijking met de lange termijnrente die rond

blijkt uit een UNIZO-bevraging naar aanleiding van de Dag van

de 1% schommelen en uit de interesten die andere systemen

de Ondernemer 2017 dat maar liefst 45% van de zelfstandigen

worden aangerekend. De nalatigheidsinteresten bij de ficus

bij aanvang twijfelden over het starten van hun onderneming,

bedragen 7% per jaar, de belastingvermeerdering bij te beperkte

omwille van die mindere sociale bescherming. Als we dus meer

voorafbetaling bedraagt 2,25%.

ondernemerschap willen in dit land moeten we zorgen voor
een aantrekkelijker sociaal statuut.

→ UNIZO-voorstel
De vraag naar een beter sociaal statuut leeft dan ook sterk bij
de zelfstandigen zelf. Dit blijkt overduidelijk uit een UNIZO-

UNIZO vraagt een matiging van de bestaande verhogingen,

bevraging in november-december 2017 waaraan zo’n 3000

d.w.z.:

zelfstandigen deelnamen. 96,72% van de respondenten

· E en aanpassing van het percentage van de verhoging

ondersteunde daarin de stelling dat het sociaal statuut moet

wegens laattijdige betaling van 3% naar 1,75% per kwartaal.

worden verbeterd. De zelfstandigen wijzen daarbij de grote

Op jaarbasis zou dan een verhoging van 7% verschuldigd

verschillen tussen sociale bescherming van werknemers,

zijn, wat gelijk loopt met de nalatigheidsinterest wegens

zelfstandigen en ambtenaren af. 92,06% vraagt gelijkwaardige
sociale rechten voor iedereen die in België werkt en dus
bijdragen en belastingen betaalt.

het laattijdige betalen van belastingen.
· Een aanpassing van het percentage van de eenmalige
verhoging wegens overschrijding van 31 december van
het jaar van betaling van 7% naar 1,75%.

Gevraagd naar de prioriteiten ter verbetering van het sociaal

· De niet-toepassing van de eenmalige verhoging wanneer

statuut valt vooral de bezorgdheid over het toekomstig pensioen

de betaling na 31 december valt, maar slechts één kwartaal

op. Voor 91,6% van de zelfstandigen moet de aandacht daar voor-

laattijdig is.

al naartoe gaan. Belangrijke tweede prioriteit is de verbetering
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De invoering van een werkloosheidsverzekering voor
zelfstandigen of het toekennen van verlofpremies kan dan
weer op minder steun rekenen.

2. Pensioen
De lage pensioenbedragen bij de zelfstandigen hebben

Het jaar 2016 werd afgesloten met een positief saldo van

verschillende oorzaken. Zo werd het proportioneel pensioen

326 mio EUR. Ook voor het jaar 2017 en daaropvolgend wordt

(dit is het pensioen op basis van inkomen/bijdragen) pas

een overschot voorzien. Ten slotte moet men rekening houden

ingevoerd sinds 1984. Voor de jaren daarvoor wordt een (laag)

met twee te verwachten toekomstige ontwikkelingen. Ten

forfaitair pensioen toegekend. Daarnaast ligt het inkomen bij

eerste is er het probleem van de vergrijzing. Volgens het

de zelfstandigen eerder laag. Het gemiddeld inkomen van een

laatste rapport van de studiecommissie voor de vergrijzing

zelfstandige in hoofdberoep bedraagt 28.5510,02 EUR per jaar

stijgen de sociale uitgaven tussen 2016 en 2040 met 3,2%

of 2.379,25 EUR per maand. Een werknemer verdient

van het BBP. Deze hogere uitgaven zullen zich vooral in

daarentegen 3.445 EUR bruto per maand. Dit leidt logischer-

het werknemersstelsel en de overheidssector realiseren.

wijze tot verschillen in het pensioen dat berekend wordt

Deze uitgavenstijging zal bovendien gepaard gaan met een

op basis van inkomen/bijdragen.

vermindering van de lasten op arbeid en een al dan niet
verschuiving van de lasten naar andere bronnen (consumptie of

De belangrijkste oorzaak voor de lage zelfstandigenpensioenen

vermogen) waaraan ook zelfstandigen (dis)proportioneel zullen

ligt echter bij de zogenaamde correctiecoëfficiënten. Deze

bijdragen. Algemeen wordt immers aanvaard dat de lasten op

coëfficiënten trekken de inkomsten naar beneden die voor

arbeid in België veel te hoog zijn. Dit zal tot gevolg hebben

de pensioenberekening in aanmerking worden genomen. Voor

dat de werkgevers- en werknemersbijdragen niet langer de

de loopbaanjaren vanaf 2003 bedraagt de correctiecoëfficiënt

belangrijkste financieringsbron voor de sociale zekerheid van

0,66325 op het inkomen tot aan het eerste plafond (47.031,86 EUR

de werknemers zullen zijn.

in 2015) en 0,541491 op het inkomen tot aan het tussenplafond
dat geldt voor de berekening van de sociale bijdragen

Bij de zelfstandigen zelf is het draagvlak alvast groot

(57.415,67 EUR in 2017). Hierdoor liggen de proportionele

om de correctiecoëfficiënten aan te passen. 92,83% van

pensioenen van de zelfstandigen structureel laag.

de respondenten in onze enquête is van mening dat de
pensioenformule voor zelfstandigen dezelfde moet zijn als

De correctiecoëfficiënten werden tezamen met het pro-

die voor werknemers.

portioneel pensioen voor zelfstandigen in 1984 ingevoerd. Men
vertrok toen van het principe dat 1 frank sociale bijdrage van
de zelfstandigen, rekening houdend met de bijdragevoeten,

→ UNIZO-voorstel

hetzelfde pensioen moest opleveren als in de regeling
voor werknemers.

UNIZO vraagt dat de pensioenberekening voor zelfstandigen
geharmoniseerd wordt met die van de werknemers. Dit houdt

De verschillen in bijdrageberekening volstaan vandaag
niet meer als verantwoording voor de grote verschillen
in sociale bescherming. Op individueel niveau zijn er veel

o.a. het volgende in:
· De correctiecoëfficiënten voor de loopbaanjaren vanaf
2020 op 1 worden gezet.

situaties waarin een zelfstandige meer sociale bijdragen

· De welvaartspremie wordt op een gelijkaardig niveau gezet

betaalt dan een werknemer, vb. als gevolg van de toe-

als het vakantiegeld voor de gepensioneerde werknemers.

passing van het minimuminkomen bij zelfstandigen, de
bijdrageverminderingen bij de werknemers, het grote

UNIZO vraagt eveneens dat zelfstandigen die zich in

of kleine aandeel gelijkgestelde periodes in de loopbaan

moeilijke financiële omstandigheden bevinden niet langer

(4% van de loopbaan van een zelfstandige t.o.v. 30%/37% bij

bestraft zouden worden met het verlies van pensioenrechten.

de werknemers), enz.

Zelfstandigen die vrijgesteld worden van de betaling van sociale
bijdragen behouden vandaag hun rechten op gezondheidszorg
en kinderbijslag. Ze bouwen echter geen pensioenrechten

situatie van de stelsels van sociale zekerheid. Het sociaal

op. Hetzelfde geldt voor voormalige zelfstandigen die een

statuut van de zelfstandigen heeft een structureel overschot.

overbruggingsrecht krijgen.
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→ UNIZO-voorstellen

3.2. Het gezondheidsbudget

· Z elfstandigen die vrijgesteld worden van de betaling

Er is nood bij de zelfstandigen om meer omkadering en

van sociale bijdragen moeten voor de betrokken

ondersteuning te krijgen rond preventie en welzijn op het werk.

kwartalen wel pensioenrechten opbouwen op basis

Er is eveneens nood bij zelfstandigen om zelf beslissingen te

van het minimuminkomen. Minstens moeten deze

kunnen nemen om hun re-integratie na arbeidsongeschiktheid

k wartalen meetellen voor de berekening van de

te verbeteren.

verschillende loopbaanvoorwaarden (vervroegd pensioen,
minimumpensioen, enz.).
· Z el fst a ndigen die e en overbr ug g i ngsuit ker i ng

→ UNIZO-voorstel

ont vangen moeten voor de betrokken k wartalen
p en sio en re c hten opb ou wen op ba si s v a n het

UNIZO pleit voor de creatie van een “gezondheidsbudget”

minimuminkomen. Minstens moeten deze kwartalen

dat ter beschikking wordt gesteld van de zelfstandige. Hij/

meetellen voor de berekening van de verschillende

zij kan daarmee gedurende de loopbaan investeringen doen

loopbaanvoorwaarden (vervroegd pensioen, minimum-

inzake preventie en re-integratie in geval van arbeids-

pensioen, enz.).

ongeschiktheid.

3. Arbeidsongeschiktheid

3.3. Voorwaarde van stopzetting van werkzaamheden

UNIZO en UCM hielden in het najaar van 2016 een enquête bij

Om recht te hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering

1.524 zelfstandigen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

geldt als voorwaarde dat de zelfstandige een eind heeft

De resultaten van deze enquête vormen de basis voor de

moeten stellen aan het volbrengen van zijn taken die verband

voorstellen in dit hoofdstuk.

hielden met zijn beroepsbezigheid als zelfstandige en die hij
vóór de aanvang van de arbeidsongeschiktheid waarnam.
Bovendien mag hij geen andere beroepsbezigheid meer

3.1. Re-integratie

uitoefenen, noch als zelfstandige, noch als helper, noch in
een andere hoedanigheid (vb. werknemer of ambtenaar). De

De bestaande reglementering biedt zelfstandigen vandaag

zelfstandige mag wel nog minieme taken uitvoeren in verband

reeds de kans om geleidelijk aan de eigen of een andere

met zijn vroeger uitgeoefende zelfstandige beroepsbezigheid.

beroepsactiviteit te hervatten. Deze systemen zijn echter

Voorwaarde is wel dat het om resttaken gaat in het licht van de

passief en worden niet actief aangeboden door de adviserend

aard en de omvang van het bedrijf. Wanneer de zelfstandige

geneesheren of het RIZIV. UNIZO pleit voor een versterking

een vrijstelling van bijdragen of een gelijkstelling aanvraagt,

van de begeleiding.

zou de uitvoering van minieme taken echter wel verhinderen
dat de vrijstelling en gelijkstelling wordt toegekend.

→ UNIZO-voorstel

UNIZO vreest dat deze situatie tot rechtsonzekerheid en
onduidelijkheid bij de zelfstandige leidt. Bovendien denkt zij dat

Zoals dit het geval is bij de werknemers, is het aangewezen dat

er meer rekening kan worden gehouden met de professionele

de adviserend geneesheer twee maanden na de aangifte van

realiteit waar een arbeidsongeschikte zelfstandige mee wordt

de arbeidsongeschiktheid, op basis van het medisch dossier,

geconfronteerd.

een eerste inschatting van de restcapaciteiten zou opmaken.
De zelfstandige die kan re-integreren moet de keuze hebben
om het re-integratieplan zelf op te stellen, dan wel hiervoor

→ UNIZO-voorstel
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kan zich bij het opstellen van zijn re-integratieplan dan laten

Daarom stelt UNIZO het volgende voor:

bijstaan door re-integratiecoaches die hij kan vergoeden met

· In de regelgeving verduidelijken dat de zelfstandige

de middelen die via het gezondheidsbudget ter beschikking

minieme taken kan blijven uitoefenen, in combinatie met

worden gesteld (zie hieronder).

een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

· De mogelijkheid geven aan een zelfstandige in een eerste
periode van arbeidsongeschiktheid meer dan minieme

Veel zelfstandigen zijn niet op de hoogte van deze procedure,
die een bijkomende administratie betekent.

taken te verrichten met als doel de negatieve impact van
de stopzetting of onderbreking op de zaak te milderen (vb.

In eerste instantie is hier nood aan een snellere infor-

klanten verwittigen, vervanging voorzien, enz.).

matiedoorstroming. Zodra het ziekenfonds er van op de

· Deze principes toepassen, zowel voor het toekennen van

hoogte is dat een zelfstandige langdurig arbeidsongeschikt

een uitkering als voor het toekennen van de vrijstelling

is of dit waarschijnlijk zal zijn, zou het sociaal verzekerings-

van bijdragen (en de gelijkstelling voor de pensioenbe-

fonds hierover moeten ingelicht worden, zodat het met de

rekening).

zelfstandige kan nagaan of een gelijkstelling moet worden
aangevraagd.

3.4. Deeltijdse arbeidsongeschiktheid

Daarnaast vraagt UNIZO zich af of de aparte procedure voor
de gelijkstelling op termijn moet blijven bestaan. Wanneer

Uit de enquête komt naar voor dat zelfstandigen hun

de zelfstandige langere tijd een arbeidsongeschiktheids-

werkzaamheden vaak niet volledig onderbreken omwille van

uitkering ontvangt en het sociaal verzekeringsfonds informatie

arbeidsongeschiktheid omdat de impact op hun zaak te groot

over de stopzetting heeft ontvangen, zou de vrijstelling en

zou zijn. Terwijl ze uit gezondheidsoverwegingen wel rust

gelijkstelling quasi automatisch toegekend kunnen worden.

zouden moeten nemen, eist de economische realiteit dat ze

De huidige procedure van vrijstelling van bijdragen en

verder aan de slag blijven.

gelijkstelling wegens moederschapsrust kan daarbij als
inspiratie gelden.

→ UNIZO-voorstel
→ UNIZO-voorstel
UNIZO pleit voor de invoering van een stelsel van deeltijdse
arbeidsongeschiktheid. Dit stelsel zou voorbehouden zijn aan

UNIZO pleit ervoor om het ‘only once’ principe toe te passen

zelfstandigen die wegens letsels of functionele stoornissen

en de gelijkstelling in geval van arbeidsongeschiktheid quasi

in de onmogelijkheid zijn om hun beroepsbezigheid zoals

automatisch toe te kennen op basis van informatie die in

voorheen verder te zetten. Ze zijn dus gedwongen hun

bestaande en nieuwe fluxen vervat zit, o.a.:

activiteiten substantieel te verminderen, zonder dat dit tot
een volledige stopzetting moet leiden.

· E en flu x van het ziekenfonds naar het sociaal
verzekeringsfonds over de erkenning en de (te verwachten)
duurtijd van de arbeidsongeschiktheid;

Deze zelfstandigen zouden geen volledige, maar slechts een
halftijdse uitkering genieten.

· Een flux van de KBO naar het sociaal verzekeringsfonds
over de stopzetting van de activiteit;
· Een flux van de toekomstige databank werkend vennoten,
met kennisgeving van de stopzetting van de activiteit van

3.5. V rijstelling van bijdragen tijdens arbeidsongeschiktheid

werkend vennoot;
· E en flux vanuit de BT W-aangifte, waaruit blijkt
dat de zelfstandige met een eenmanszaak of een

Een zelfstandige die arbeidsongeschikt wordt, krijgt
na het verloop van de carensperiode een arbeids-

eenmansvennootschap zijn activiteit heeft stopgezet;
· Enz.

ongeschiktheidsuitkering. In principe moet hij echter sociale
bijdragen blijven betalen. Hij kan wel een aanvraag indienen
om vrijgesteld te worden van bijdragen, met gelijkstelling voor

3.6. D
 e carensperiode

de pensioenberekening. Dit is een aparte procedure, los van de
Uit de enquête blijkt dat er bij zelfstandigen een groot draagvlak

moeten bewijsstukken worden aangeleverd dat de zelfstandige

bestaat om de carensperiode (toen 1 maand, nu twee weken)

de beroepsactiviteit effectief heeft stopgezet.

ter discussie te stellen. Gelet op de sterke bescherming van
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arbeidsongeschikte werknemers (gewaarborgd loon ten

moet worden nagegaan zit er een periode van enkele weken

laste van de werkgever) en werklozen (geen carensperiode)

tussen de stopzetting van de activiteit en de toekenning van

begrijpen zelfstandigen niet langer waarom zij minder sociale

de uitkering. Dit brengt de gewezen zelfstandige vaak verder

bescherming zouden moeten genieten in geval van tegenslag.

in financiële moeilijkheden.

Anderzijds zijn er ook praktische bezwaren bij het volledig
afschaffen van de carensperiode, met name in geval van

→ UNIZO-voorstel

(zeer) korte periodes van arbeidsongeschiktheid. Het
inkomensverlies voor de zelfstandige is dan beperkt. Het is

· U NIZO pleit er voor om de overbruggingsuitkering

voor de adviserend geneesheren bovendien quasi onmogelijk

automatisch toe te kennen als de gewezen zelfstandige

om dan de arbeidsongeschiktheid te controleren, evenals de

aan de voorwaarden voldoet en een aanvraag indient, ook

voorwaarde dat alle activiteiten moeten zijn stopgezet.

al heeft hij tegelijk misschien recht op een uitkering in
een ander stelsel. In dat geval moeten de verschillende

Rekening houdend met het bovenstaande, zou een aanpassing
van de carensperiode best gericht zijn op de zelfstandigen
die enige tijd arbeidsongeschikt zijn.

overheidsdiensten de rekening vervolgens onder elkaar
vereffenen.
· Vandaag verliest een gewezen zelfstandige zijn overbruggingsuitkering voor de maand waarin hij een
beroepsactiviteit uitoefent, zelfs al gaat het om 1 dag

→ UNIZO-voorstel

werk. Om de gewezen zelfstandige aan te moedigen en
de mogelijkheid te geven om na de stopzetting van zijn

UNIZO stelt voor om de carensperiode af te schaffen voor

activiteit opnieuw aan de slag te gaan, moet het mogelijk

zelfstandigen die langer dan twee weken arbeidsongeschikt zijn.

worden om de overbruggingsuitkering gedurende

Deze zelfstandigen zouden eerst de carensperiode doorlopen,

een beperkte periode met een nieuwe activiteit te

om dan gecompenseerd te worden voor het inkomensverlies

combineren.

tijdens de carensperiode. Deze compensatie kan de vorm
aannemen van een verdubbeling van de daguitkering tijdens
de derde en de vierde week van arbeidsongeschiktheid.

4.2. Werkloosheidsverzekering
Zelfstandigen hebben na de stopzetting van hun activiteit

4. Zelfstandigen in armoede

vaak recht op een werkloosheidsuitkering. Dit op basis van
arbeidsdagen die ze als werknemer nog hebben gepresteerd

Uit onze enquête bij 3000 zelfstandigen in het najaar van

vóór ze als zelfstandige begonnen. Ze kunnen gedurende 15

2017 blijkt dat 82,7% van de zelfstandigen bezorgd tot zeer

jaar op deze arbeidsdagen van het verleden terugvallen om

bezorgd is over hun financiële situatie in het geval ze hun

hun wachttijd voor de werkloosheidsuitkering te vervullen.

activiteit gedwongen moeten stopzetten.

Er is echter een probleem voor gewezen zelfstandigen met
een bestuursmandaat, ofwel in hun eigen vennootschap ofwel

De bescherming van zelfstandigen in armoede is dan ook een

in een vennootschap van familie of vrienden. Voor de RVA is

belangrijk aandachtspunt binnen het sociaal statuut.

het hebben van een bestuursmandaat een uitsluitingsgrond
om een werkloosheidsuitkering te kunnen krijgen, ook als
het een mandaat uit noodzaak is (vb. omdat de vennootschap

4.1. Overbruggingsrecht

nog niet vereffend is) of als het om een passief mandaat
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gaat (vb. vriendendienst om aan voldoende bestuurders te
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De overbruggingsverzekering is vandaag een subsidiaire

geraken, familietraditie, enz.). Wanneer het mandaat niet

verzekering. Dit betekent dat de gewezen zelfstandige in geen

wordt bezoldigd en de zelfstandige geen werkelijke activiteit

enkel ander stelsel een recht op vervangingsinkomen mag

uitvoert, vindt UNIZO deze uitsluiting onterecht. De praktijk

kunnen laten gelden (vb. werkloosheidsuitkering als gewezen

van de RVA moet meer in lijn gebracht worden met de realiteit

werknemer, ziekte- of invaliditeitsverzekering). Omdat dit

op het terrein om zo drama’s voor de betrokkenen te vermijden.

→ UNIZO-voorstel
UNIZO pleit er voor om zelfstandigen met een bestuurdersmandaat dat niet bezoldigd is en niet actief
wordt uitgeoefend niet langer uit te sluiten van de
werkloosheidsverzekering.

5. Zelfstandigen met een handicap
Voor personen met een handicap is de bijdragebetaling als
zelfstandige in hoofdberoep een belangrijk obstakel om een
zelfstandige activiteit uit te oefenen. Het inkomen dat ze op
deze manier kunnen verwerven is vaak beperkt in vergelijking
met de bijdragen die in hoofdberoep moeten worden
betaald.

→ UNIZO-voorstel
UNIZO pleit er daarom voor om personen met een
inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) de mogelijkheid
te geven om hun zelfstandige activiteit met een bijberoep te
laten gelijkstellen (uitbreiding van artikel 37 ARS).
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5

#

Ondernemerschap ondersteunen en
oneerlijke concurrentie wegwerken

1. Innovatiebeleid gericht op de KMO
In onze snel veranderende kenniseconomie zijn de

tegenstelling tot in Vlaanderen, waar het IWT (Agentschap voor

absorptiecapaciteit en het innovatievermogen van bedrijven

Innovatie door Wetenschap en Technologie) ingekanteld werd

cruciaal voor hun concurrentievermogen. De absorptiecapaciteit

binnen het Agentschap Ondernemen, is dit in Brussel een op

van een bedrijf is hoog wanneer het in staat is om op korte

zichzelf staande instelling gebleven. De afgelopen legislatuur

termijn externe, innovatieve kennis en technologieën toe

werd het budget van Innoviris gevoelig opgetrokken tot meer

te passen in het eigen bedrijf. Het kan daarbij gaan om

dan 60 miljoen euro en werden ook grote inspanningen gedaan

technologische, organisatorische en marketinginnovatie.

om nieuwe begunstigden, vooral jonge Brusselse bedrijven, aan

Het innovatief vermogen heeft te maken met de ontwikkeling

te trekken. Daarbij ligt het accent op 3 sectoren: gezondheid

van nieuwe producten, diensten en technieken uit interne

(gepersonaliseerde geneeskunde), milieu (groene economie) en

onderzoeksactiviteiten. KMO’s en vooral kleine bedrijven tot

informatica en communicatietechnologie (digitale economie).

50 werknemers hebben het moeilijker dan grote bedrijven
om hun absorptiecapaciteit en innovatievermogen op een
hoog peil te krijgen en te houden omwille van de beperktere

→ UNIZO-voorstellen voor een innovatiebeleid
gericht op KMO’s

financiële middelen. Zo blijkt uit een analyse van ECOOM
(Expertisecentrum O&O Monitoring) van de meest recente

· Vul de innovatiesteunrol van VLAIO breder in dan die

European Community Innovation Survey (2015) dat 1 op 5 kleine

enkel die van subsidieverstrekker. VLAIO is namelijk

ondernemingen (<50 werknemers) lopende (of afgebroken)

de spil in het brede Vlaamse netwerk van innovatieve

innovatieactiviteiten rapporteert tegenover 1 op 2 grote

actoren en kan vanuit die optiek verschillende partijen

bedrijven (>250 werknemers)61. Middelgrote bedrijven (50-250

samenbrengen die met financiering voor innovatieve

werknemers) nemen een tussenpositie in met 35%. Ook bestaan

ideeën over de brug kunnen komen. Die partijen kunnen

er grote verschillen in de modi van innovatieactiviteiten. Grote

andere (grote) bedrijven zijn, durfkapitalisten, business

bedrijven zijn bijvoorbeeld veel meer actief in permanente

angels, incubatoren, banken, participatiemaatschappijen

O&O dan KMO’s. En aangezien voor O&O-activiteiten

en VLAIO zelf. Deze partijen kunnen apart of gezamenlijk

overheidssteun kan verkregen worden ontvangt een veel hoger

financiering ter beschikking stellen om het innovatieve

percentage van de grote ondernemingen innovatiesteun in

idee uit te werken (eventueel in combinatie met een VLAIO-

vergelijking met KMO’s. Het rapport van ECOOM toont aan dat

subsidie). Aanvragers kunnen hun innovatief idee of

44% van de grote ondernemingen in 2015 steun ontvingen voor

concept presenteren door middel van een mondelinge pitch

hun innovatieve activiteiten in vergelijking met 15% kleine en

in plaats van een schriftelijke procedure af te handelen

20% middelgrote ondernemingen.

zoals nu het geval is voor O&O-subsidieaanvragen. De
aanvrager dient daarbij aan te geven naar welke aard van

Uit een antwoord van Vlaams minister voor innovatie Muyters

financiering zij op zoek zijn (mede-eigenaarschap, lening,

op een parlementaire vraag bleek eveneens dat er een sterke

…), wat hun businessplan is en wat de ambities zijn op

concentratie van Vlaamse innovatiesteun is bij een kleine

langere termijn. UNIZO verwacht dat deze procedure een

groep van veelal zeer grote bedrijven62. Ook in het recente

ruimere groep van KMO’s zal doen aankloppen bij VLAIO

Landenverslag 2018 over België luidt de kritiek van de Europese

dan nu het geval is64. Enerzijds omdat ze laagdrempeliger is

Commissie dat de innovatiebasis breder moet worden gemaakt.

dan het uitschrijven van een uitgebreid subsidiedossier dat

Uit een eigen analyse van UNIZO tenslotte blijkt dat voor het

geëvalueerd wordt door experts o.b.v. gestandaardiseerde

(voormalige) KMO-programma van VLAIO (Vlaams Agentschap

indicatoren. Anderzijds omdat de opzet niet uitgaat van

voor Innovatie en Ondernemen) in de periode 2007-2016

een input-output benadering waarbij men overheidssteun

jaarlijks slechts 300 KMO’s aanklopten voor een subsidie63.

ont vangt voor inputfactoren zoals personeel om
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innovatieve producten, diensten of technieken te

64

O.b.v. deze bevindingen pleit UNIZO voor een innovatiebeleid

realiseren. Innovatieve, jonge startups vertrekken

dat meer gericht is op KMO’s, zowel in Vlaanderen (VLAIO)

namelijk vaker vanuit een concept of prototype in plaats

als in Brussel waar Innoviris actief is ten aanzien van de

van O&O. Dit concept wordt dan eerst uitgetest op de markt

Brusselse KMO’s en universitaire onderzoeksinstellingen. In

en verder verfijnd op basis van feedbackrondes. Voor VLAIO

61

https://www.ecoom.be/sites/ecoom.be/files/downloads/CIS2015_rapport.pdf

62

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1236205

63

https://www.unizo.be/sites/default/files/kmo-cijfer_-_innovatiesubsidies_kmos_002.pdf
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In 2016 dienden 450 unieke KMO’s met minder dan 250 werknemers een subsidieaanvraag in voor het KMO-programma en de O&O-bedrijfsprojecten.

zou dit betekenen dat het agentschap een belangrijke

gerichte benadering) als organisatorisch (fusie van de

bijdrage levert aan het invullen van de kapitaalbehoefte

provinciale innovatiecentra naar Team Bedrijfstrajecten).

van ondernemingen, een belangrijk aandachtspunt in de

VLAIO ambieert daarbij om het eerste aanspreekpunt

Belgische bedrijfswereld.

te zijn voor de ondernemers en wil hen informeren,

· Werk een versterkte opvolger uit voor het traject

inspireren en ondersteunen. Dit in samenwerking met

innovatievolgers. Dit traject, gelanceerd in 2013 door de

structurele partners zoals UNIZO. Het is belangrijk dat

voorloper van VLAIO (IWT; Agentschap voor Innovatie

de VLAIO-medewerkers goed op de hoogte zijn van het

door Wetenschap en Technologie), kende middelen toe

ruime aanbod van de structurele partners en consequent

aan federaties, sectororganisaties, kenniscentra, en

doorverwijzen naar deze structurele partners op basis van

onderwijsinstellingen voor initiatieven op het vlak van

de KPI, vastgelegd door de Raad van Bestuur van het Team

disseminatie van innovatieve kennis of toepassingen. De

· Evalueer en meet de impact van de maatregelen voor

opleidingen en demonstraties om innovatievolgers –

innovatiesteun. Deze maatregelen hebben enerzijds

bedrijven die niet proactief bezig zijn met innovatie en

betrekking op directe steun zoals de VLAIO-subsidies

dus zelf geen nieuwe producten, diensten, concepten

voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Anderzijds

of processen ontwikkelen – meer vertrouwd te maken

gaat het ook om indirecte steun zoals belastingkredieten

met nieuwe toepassingen of technieken en/of ze te leren

voor O&O-uitgaven. Inzake de directe steun heeft VLAIO

gebruiken. Initiatieven uit diverse sectoren (behalve de

reeds plannen om de effecten van de instrumenten te

primaire sector) konden steun ontvangen en de projectduur

evalueren hoewel dit geen formele vereiste is voor Europa

was typisch twee jaar (maximaal vier). In december 2017

omdat de vier nieuwe besluiten ter regeling van O&O elk

werd de vijfde en laatste oproep gelanceerd om projecten

onder de grens van 150 miljoen euro blijven. UNIZO pleit

in te dienen.

daarbij om te evalueren op niveau van het instrument

In 2018 riep de Vlaamse Regering een aantal nieuwe

en niet op niveau van elk project afzonderlijk. Niet elk

besluiten in het leven voor het reg uleren v an

innovatief bedrijfsproject zal succesvol zijn: dit is eigen

innovatiesteun, conform de Europese regels inzake

aan innovatie. Indien het instrument niet genoeg positieve

staatssteun65. UNIZO steunt de plannen van VLAIO om

effecten of additionaliteit genereert dient er een bijsturing

een opvolger uit te werken en wil betrokken worden bij de

te gebeuren.

nog te bepalen modaliteiten en key performance indicators

Op vlak van indirecte steun stelt de Europese Commissie in

(KPI’s). UNIZO ziet veel meerwaarde in de doorstart van

het Belgisch Landenrapport 2018 dat er vraagtekens kunnen

een versterkt traject innovatievolgers omdat het dient

worden geplaatst bij de efficiëntie van overheidsuitgaven

te zorgen voor (1) een versnelde introductie van nieuwe

voor O&O-stimulansen (bijv. belastingkrediet voor

kennis of technologieën bij een ruime doelgroep en (2) een

O&O-uitgaven, belastingaftrek voor inkomsten uit

verhoogde competitiviteit van de doelgroepbedrijven. Om

octrooien en intellectuele eigendomsrechten). De

deze objectieven te realiseren ziet UNIZO twee belangrijke

Europese Commissie stelt dat ten opzichte van 2008

voorwaarden: (1) het moet gaan om bewezen technologieën

deze overheidsuitgaven in 2015 met 500% (van 0,3 tot 1,6

en praktijken die bij innovatietrekkers en eerste gebruikers

miljard euro) zijn toegenomen, terwijl O&O-uitgaven door

reeds ingeburgerd zijn, maar nog niet bij vroege en late

ondernemingen in dezelfde periode met 50% (van 5 tot

innovatievolgers, en (2) een KPI over het aantal unieke

7,5 miljard euro) zijn toegenomen. Volgens de Europese

bedrijven dat de nieuwe kennis of technologieën effectief

Commissie bestaat de kern van het probleem erin dat er

gebruikt binnen de projectduur. Men kan ook werken met

geen onderscheid wordt gemaakt tussen de doelstelling

thematische focussen bij de lancering van projectoproepen.

om extra O&O te stimuleren en de doelstelling om het

Een adviesgroep kan bepaalde technologieën voorstellen

kostenconcurrentievermogen te verbeteren van de

om te verspreiden bij KMO’s zoals artificiële intelligentie,

sectoren die sterk presenteren op vlak van O&O (bijv. de

virtual en augmented reality en blockchain.

farmaceutische en chemische sector). Ten gevolge hiervan

· UNIZO wil een volwaardige partner in het VLAIO-netwerk

waren de begunstigden gemiddeld grotere en oudere

zijn. Recent werd de frontofficerol van VLAIO hertekend,

bedrijven in plaats van een meer representatieve groep

zowel op vlak van het procesmatige (businesscase-

van ondernemingen.

De opvolger voor het besluit op basis waarvan het traject innovatievolgers werd uitgetekend (= het Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden (VIS) besluit)
is het besluit ‘projecten collectief onderzoek en ontwikkeling en collectieve kennisverspreiding’.
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Bedrijfstrajecten.

kennisverspreiding gebeurde door middel van infosessies,

65

· Specifiek voor de Brusselse context vraagt UNIZO

2.1. Digitale infrastructuur

aan Innoviris om meer aandacht te besteden aan
sensibilisering over innovatie in Brusselse KMO’s. Het

De kwaliteit van de telecommunicatie-infrastructuur is één

aanbod is er met een breed gamma van programma’s, maar

van de belangrijkste criteria waar potentiële investeerders

KMO’s (zowel starters als groeiers) dienen meer te worden

naar kijken om uit te maken waar ze gaan investeren.

aangemoedigd om in te tekenen op dit aanbod. Dit vereist

Zowel de bedrijven als de consumenten moeten daarom

een communicatie die gericht inspeelt op de behoeften

gebruiken kunnen maken van een supersnel, kwaliteitsvol

en verwachtingen van innovatieve bedrijven in Brussel.

en gebruiksvriendelijk netwerk, zowel vast als mobiel. Op
vlak van digitale connectiviteit doet België het niet slecht
in vergelijking met andere Europese lidstaten, al zal men er

2. Digitalisering bij KMO’s versnellen

hoogstwaarschijnlijk niet in slagen om de doelstellingen te
behalen zoals opgenomen in het plan “Digital Belgium” van

De digitalisering van de economie is zich volop aan het

de federale regering. Zo viel België terug op de Digital Economy

uitrollen. Het internet heeft in combinatie met andere

and Society Index (DESI) 2018 van plaats vijf naar zes terwijl

technologische toepassingen drie nieuwe ecosystemen

er in het plan Digital Belgium een top 3 plaats wordt geambieerd

voortgebracht: de deeleconomie, onlinediensten en het

tegen 2020. In de toekomst moet België twee belangrijke

internet of things. Connectiviteit wordt daarbij steeds meer

uitdagingen aangaan inzake connectiviteit. Een eerste is het

allesomvattend: machines en objecten worden intelligent, de

verbeteren van de dekkingsgraad van mobiele breedband, een

fysieke en virtuele wereld convergeren, e-commerce zorgt voor

DESI-indicator waarvoor we een bescheiden drieëntwintigste

een extra afzetkanaal, nieuwe (gebruikswijzen van) producten

plaats op de EU-28 innemen. Een tweede is lagere prijzen voor

en diensten ontstaan, enzovoort. Digitale toepassingen volgen

vaste breedbandverbindingen. Voor deze DESI-indicator neemt

elkaar steeds sneller op en kunnen bijdragen tot het oplossen

België een achttiende plaats in op de EU-2867.

van maatschappelijke vraagstukken zoals een verduurzaming
van de mobiliteit, een rationelere omgang met schaarse

Ultrasnelle netwerken vormen de ruggengraat van het internet

energie-, materiaal- en grondstofvoorraden, maar ook een

of things. Snelheid, dekkingsgraad, voldoende concurrentie

kwalitatieve en betaalbare zorg.

en toegankelijke prijzen zijn cruciale voorwaarden voor een
kwalitatieve, digitale infrastructuur.

KMO’s zullen zich moeten aanpassen aan het digitale tijdperk.
Starten met een nieuw bedrijf gaat veel gemakkelijker en is
veel goedkoper. Schaalgrootte is niet langer essentieel: in de

→ UNIZO-voorstellen

digitale wereld komt het aan op snelheid en wendbaarheid.
Door netwerkeffecten zijn groei en marktaandeel cruciaal, pas

· Maak een masterplan op voor digitale topinfrastructuur

daarna komt de winstgevendheid. Voor een steeds grotere groep

over de beleidsdomeinen heen. En dit voor zowel soft- (bijv.

bedrijven is de primaire hefboom voor groei investeringen in

apps om te communiceren met de overheid) als hardware

software en data-analyse.

(bijv. kabels van glasvezel, real-time informatieborden). De
verschillende fasen van investeringsprojecten dienen aan

De ontwikkeling van digitale en technologische vernieuwingen

bod te komen: design, bouw, financiering, implementatie

en hun impact op ondernemers en KMO’s kunnen actief

en beheer/onderhoud. De eerste stappen richting een

gestuurd worden door keuzes van overheden. Er zijn dus

masterplan zijn gesteld op federaal niveau met het nationaal

belangrijke uitdagingen weggelegd voor beleidsmakers.

strategisch investeringspact 2017-2030. In dit pact wordt

UNIZO heeft samen met de andere sociale partners in de SERV

gemikt op vijf domeinen: mobiliteit, energietransitie,

het actieplan “De transitie naar een digitale samenleving”

digitale agenda, gezondheid en onderwijs. UNIZO pleit voor

uitgewerkt met meer dan 100 aanbevelingen66. Hier focussen

interbestuurlijke samenwerking (ook de lokale besturen)

we op twee uitdagingen: de uitbouw van kwalitatieve, digitale

om investeringen in digitale infrastructuur efficiënt en
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infrastructuur en het informeren en sensibiliseren van KMO’s
en zelfstandigen.

van telecomproducten voor KMO’s. Het BIPT (de
Belgische telecomwaakhond) concludeert in haar
vergelijkende studie (juni 201768) van het prijsniveau
66

https://www.serv.be/serv/publicatie/actieplan-digitalisering-transitie-digitale-samenleving

67

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Barometer van de informatiemaatschappij (2017), p. 10-11.

68

http://www.bipt.be/nl/operatoren/bipt/publicaties/vergelijkende-studie-betreffende-het-prijsniveau-van-telecomproducten-voor-zakelijke-gebruikers-in-belgiefrankrijk-duitsland-nederland-en-het-verenigd-koninkrijk-tarieven-februari-maart-2017
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effectief te realiseren.
· U NIZO pleit voor een verlaging van de kostprijs

van telecomproducten (exclusief btw) voor zakelijke

→ UNIZO-voorstellen

gebruikers in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en
het Verenigd Koninkrijk dat Belgische eenmanszaken

· R icht een overkoepelend kenniscentrum op voor

op vaste locatie en kleinhandelszaken geconfronteerd

digitalisering bij bedrijven dat onafhankelijk is en

worden met relatief hoge kosten, ondanks hun eerder

enerzijds onderzoek verricht (hoe ondernemers en KMO’s

bescheiden gebruik van telecommunicatiediensten.

voorbereiden op digitale transities en technologieën

Ook multiplayaanbiedingen (= all-in bundels met vaste

zoals datamanagement, 3D-printing, blockchain en

en mobiele telefonie en internet) zijn vaak duurder

virtual reality) en anderzijds diensten verleent aan

dan die in de buurlanden. Om een gelijk speelveld te

bedrijven (demonstratie van de nieuwste toepassingen,

stimuleren dient men in te zetten op sensibilisering bij

templates ontwikkelen voor webshops en cybersecurity).

bedrijven (en ook burgers) om gebruik te maken van

Het kenniscentrum kan ook dienen als meldpunt

de BIPT-prijsvergelijkingstool69. Ook de switch tussen

om belemmeringen in digitale innovatie in wet -en

operatoren moet eenvoudig kunnen zonder meerkosten

regelgeving te melden. Deze opdrachten moeten bedrijven

en administratieve rompslomp. Bij de keuze voor een

ondersteunen in de ontwikkeling van innovatieve ideeën

vierde mobiele netwerkuitbater door de federale regering

en concrete, digitale toepassingen.

moet rekening gehouden worden met investeringen in

· M aak een concreet plan op over hoe en op welk vlak

5G-netwerken door de bestaande en nieuwe operatoren.

men als overheid KMO’s wil ondersteunen in de

· Versterk de capaciteit en samenwerking tussen regulatoren

transitie naar de digitale economie. Een goed voorbeeld

zoals het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en

komt vanuit Nederland waar de regering met het

telecommunicatie), het CBB (Centrum voor Cybersecurity),

programma ‘Versnelling Digitalisering MBK (midden-

de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit

en kleinbedrijf)’ geld vrijmaakt voor opleidingen

en Gas) en zijn Vlaamse en Brusselse evenknieën VREG

en sensibiliseringscampagnes over (onder andere)

en BRUGEL en het CCB (Centrum voor Cybersecurity).

cybersecurity, het bewerken en delen van data en

Investeringen in digitale infrastructuur om snel en

digitaliseringsstrategieën. Dit programma is een goede

stabiel internet over het ganse land te verspreiden

inspiratiebron om een gelijkaardig overheidsinitiatief in

vereisen technische knowhow, toekomstvisieplanning,

België uit te werken.

verantwoordelijk management en financiële middelen.
En dit alles in een context van snelle en grotendeels
nog onvoorspelbare ontwikkelingen. Hier spelen de

3. KMO’s optimaal ondersteunen bij export

regulatoren een belangrijke rol in.
· Stralingsnormen (5G, radiotransmissie) dienen de

De export is van levensbelang voor ons land en voor Vlaanderen

aanbevelingen van de Europese Commissie en de

in het bijzonder. Vlaamse bedrijven exporteerden in 2017

Wereldgezondheidsorganisatie te volgen.

voor €317 miljard aan goederen. Dat is een stijging van 5% in
vergelijking met de 302 miljard euro in het jaar voordien, en
meteen ook een nieuw absoluut record. Vlaanderen tekende

2.2. KMO’s digitaal vaardig maken

opnieuw voor 83,22% van de totale Belgische uitvoer. Wallonië
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest klokten af op een aandeel
van respectievelijk 14,24% en 2,55%. Ongeveer 70% van alle

snel veranderende omstandigheden, nieuwe producten en/

Vlaamse uitvoer ging in 2017 naar landen binnen de EU-28. De

of diensten aan te bieden en zaken te doen op internationale

intracommunautaire export nam toe met 4,7% ten opzichte van

schaal. Maar veel KMO’s zijn zich nog niet bewust van de kansen,

2016. De Vlaamse export naar Europese landen die niet tot de

de gevaren en de uitdagingen. Tegelijk zitten KMO’s met veel

EU-28 behoren, klokte in 2017 af op een totaal van 17,45 miljard

twijfels en vragen. Welke toepassingen en technologieën zijn

euro. Dat is een toename van maar liefst 17,6% in vergelijking

er beschikbaar? Zijn die echt een meerwaarde voor (de strategie

met 2016. Internationalisering is cruciaal voor bedrijven

van) het bedrijf? Bovendien worden KMO’s geconfronteerd met

om hun wereldwijde concurrentiepositie te behouden én te

specifieke barrières. Zij kunnen bijvoorbeeld minder middelen

versterken. Flanders Investment & Trade (FIT) organiseerde

vrijmaken om de juiste, aangepaste skills en vaardigheden

in 2017 124 zakenreizen, beursdeelnames en seminaries.

aan te trekken of cyberrisico’s op een adequate manier te
beheersen.
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http://www.bestetarief.be/
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De digitaliseringsgolf biedt KMO’s de kans om in te spelen op
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Datzelfde jaar faciliteerde deze organisatie 4.336 b2b-contacten

performant buitenlands netwerk van Vlaamse economisch

tussen Vlaamse en buitenlandse ondernemers en werkte het 355

Vertegenwoordigers te onderhouden. Aangezien het gros

handelsvoorstellen en 83 marktstudies uit. Tenslotte verschafte

van onze Vlaamse ondernemingen kleine en middelgrote

FIT dat jaar aan 4.149 Vlaamse bedrijven exportadvies en kende

ondernemingen zijn die zich geen expats kunnen veroorloven is

zij aan 2.134 ondernemingen een subsidie toe om hun export een

het van het grootste belang dat FIT in het buitenland een sterk

boost te geven. Brussels Invest & Export anderzijds begeleidde

en permanent netwerk heeft die onze ondernemers op maat

in 2016 1092 individuele begeleidingsdossiers en behandelde

kan begeleiden. Omwille van het beperkte budget zien wij thans

ongeveer evenveel subsidieaanvragen voor exportbevorderende

een gestage uitholling van het buitenlandse netwerk van FIT

activiteiten.

en kan er ook niet meer geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld
technologieattachés of andere gespecialiseerde profielen

De ondersteuning van exportbevordering is van het

die noodzakelijk zijn voor het aantrekken van buitenlandse

grootste belang zowel voor ons land als voor de betrokken

investeerders.

ondernemingen en meer bepaald voor de KMO’s. Studies tonen
terdege aan dat een investering in een export-bevorderende

In het Brussels Gewest werd begin 2018 de dienst Brussels

instantie heel wat return on investment genereert. In een

Invest & Export ondergebracht in een groter geheel, Hub.

studie van de International Trade Centre70 is er sprake van een

brussels, dat alle diensten voor de begeleiding en ondersteuning

return van 87 $ voor elke $ die wordt geïnvesteerd in dergelijke

van de Brusselse ondernemers bundelt. In 2017 werden

instanties. Ook vanuit de KUL werd een studie ondernomen die

ook de steunmaatregelen voor de export geactualiseerd.

aantoont dat de ondersteuning vanuit een export-bevorderende

Het maken van prospectiereizen, maar ook het uitnodigen

organisatie daadwerkelijk bedrijven helpt om actief te blijven

van prospecten wordt ondersteund. Wat het netwerk van

gedurende een langere termijn71.

buitenlandse handelsattachés betreft, kan Brussels Invest &
Export rekenen op samenwerkingen met AWEX en FIT in de

Sinds de regionalisering van de Buitenlandse handel is de

meeste buitenlandse posten.

exportondersteuning van Vlaanderen kostenefficiënter
gebleken. Dit heeft echter tot gevolg dat er in Vlaanderen veel

Ten slotte stellen we vast dat, omwille van verschuivingen

minder reserve bestaat om extra besparingen op te vangen

in de globale wereldpolitiek, onze internationaal actieve

zonder de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang te

ondernemers vaker geconfronteerd worden met protectionisme

brengen. De specifieke wijze waarop FIT vooral de exporterende

en belemmeringen in de wereldhandel. Extra ondersteuning

KMO’s ondersteunt noodzaakt een grote beschikbaarheid

voor onze KMO’s is in die context zeker op zijn plaats.

van een performant netwerk in binnen- en buitenland.
Daarnaast moet zij ook de economische tendensen en nieuwe
technologische en andere ontwikkelingen van nabij volgen

→ UNIZO-voorstel
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om haar ondersteuning relevant en kwaliteitsvol te houden.
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Het huidige werkings- en subsidiebudget van FIT bedraagt

· UNIZO vraagt dat in een context van Brexit en andere

momenteel een totaal van 52 miljoen euro wat goed is voor

handelsbelemmeringen onze KMO’s optimaal begeleid

slechts 0, 12% van de totale Vlaamse begroting. Omwille van

en ondersteund worden in hun internationale activiteiten.

haar beperkte middelen is FIT gedwongen om haar netwerk

Dit impliceert dat het bevoegde agentschap FIT over de

in binnen- en buitenland minder fijnmazig in te zetten en op

nodige middelen kan beschikken om zijn KMO-gerichte

die manier mist het niet alleen internationale opportuniteiten

ondersteuning te versterken. In het bijzonder moet

voor onze Vlaamse bedrijven maar ook potentiële investeringen

het buitenlands netwerk ten dienste van onze KMO’s

die niet doorstromen naar de relevante partijen. Haar Waalse

verstevigd worden.

tegenhanger AWEX heeft in verhouding grotere budgetten

In dit domein zal meer intense samenwerking tussen de

voor een kleinere doelgroep. Het werkingsbudget van AWEX

verschillende Gewestelijke diensten ter ondersteuning

bedraagt minimum 62 miljoen euro wat in schril contrast staat

van de export, o.a. door gezamenlijke missies en

met de 42 miljoen euro werkingsmiddelen voor FIT. Met deze

gemeenschappelijke buitenlandse attachés, tot

middelen is het voor FIT moeilijk om een voldoende groot en

efficiëntiewinsten kunnen leiden.
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http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/160204-Investing%20in%20trade%20promotion_low-res.pdf
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https://www.nbb.be/doc/oc/repec/reswpp/wp316en.pdf

4. Belemmeringen om te kunnen exporteren
wegnemen
Om te kunnen exporteren hebben ondernemers heel
wat documenten nodig. Los van de complexiteit en de

Document

BELGIË
(KvK)

NEDERLAND

FRANKRIJK72

DUITSLAND73

Certificaat
van oorsprong
(digitaal)

€15,23

€13,85

€10

€774

Certificaat
van oorsprong
(fysiek)

€17,40

€19,35

€16

€7

€200

€199

€62

€3075

Legalisatie
factuur - excl.
BTW

€43,79

€9,35

Legalisatie
diverse
(paklijst/
prijslijst) –
Excl. BTW?

€56,31

€9,35

administratieve lasten die dergelijke documenten met zich
meebrengen, heeft de aanvraag van handelsdocumenten ook
financiële implicaties. Relatief gezien is de kostprijs van deze
exportdocumenten veel hoger voor KMO’s, aangezien zijn
vaak kleinere zendingen doen, in vergelijking met grotere
ondernemingen.
Vaak is maar een document nodig per zending. Dit wil zeggen,
ongeacht de omvang van de zending. Hierdoor zijn KMO’s vaak
in het nadeel ten opzichte van grotere bedrijven, gezien de prijs
van een certificaat of document relatief gezien ten opzichte
van de waarde van de zending veel hoger is.
De nodige exportdocumenten bezorgen veel KMO’s echter
kopzorgen. Er blijken 3 grote problemen te bestaan. Ten eerste
de transparantie en het vinden van de correcte informatie
voor de aanvraag van de nodige documenten. Ten tweede de
snelheid en kwaliteit van dienstverlening bij het afleveren

ATA carnet
(basisprijs)

€9 online
€16 papier

€776

€9 online
€16 papier

€7

Bron: Nederland: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationale-handel/
exportdocument-aanvragen/certificaat-van-oorsprong/,
België: https://www.voka.be/diensten/exportloket-limburg

van exportdocumenten en ten slotte de hoge kostprijs van de
exportdocumenten.

Zolang de kosten in veel van onze buurlanden lager liggen
dan in België bestaat er bovendien ook oneerlijke concurrentie

Uit onderzoek van UNIZO blijkt dat 35% van de KMO’s

tussen de Belgische bedrijven en deze in de buurlanden. Op

moeite heeft met het vinden van de correcte informatie

basis van kwaliteit kunnen onze bedrijven zeker concurreren

om exportdocumenten aan te vragen, terwijl 29% aangeeft

met de bedrijven in onze buurlanden, maar door de hoge

niet tevreden te zijn over de snelheid en de kwaliteit van de

kostprijs van de exportdocumenten kennen de Belgische

procedure voor bezorgen van de exportdocumenten. Dat bijna

bedrijven geen gelijke start.

een derde van de ondernemers aangeeft dat de procedure niet
snel genoeg gaat, of niet kwalitatief genoeg is bijzonder pijnlijk.

Deze belemmeringen moeten weggewerkt worden en de KMO’s

Zeker voor een exportland als België en gezien de huidige

moeten zo eenvoudig en transparant mogelijk in staat zijn

economische context van Brexit.

om een exportzending te versturen. Gezien de opgenoemde
problemen lijkt het alvast zo dat België veel kansen laat liggen

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bijna 20% van de

om haar KMO’s te laten groeien.

ondernemers al eens een geplande export van goederen
geschrapt heeft omwille van een te hoge kostprijs of een te
trage aanvraagprocedure van de nodige exportdocumenten.

→ UNIZO-voorstellen

Indien we de kostprijs vergelijken met een onze buurlanden
blijkt dat de prijzen bij ons aan de hoge kant zijn. Dit is vooral

· Een kostprijs van exportdocumenten op het niveau van

zo voor de digitale aanvraag van een oorsprongscertificaat en

Frankrijk & Duitsland en legalisaties van handels-

voor legalisaties van diverse handelsdocumenten, waaronder

documenten op het niveau van Frankrijk, Duitsland

de legalisatie van de factuur en van de prijs- en paklijst.

en Nederland. Indien nodig, dient deze prijs wettelijk

Richtprijzen verkregen via emailcorrespondentie met CCI Frankrijk in juni 2018. De vermelde prijzen zijn de richtprijzen

73

Prijzen IHK Hamburg

die door CCI nationaal worden aangegeven, elke Franse Kamer is echter vrij om zelf de prijs te kiezen
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https://www.hk24.de/produktmarken/beratung-service/international/ursprungszeugnisse_bescheinigungen/beantragung-ursprungzeugnisse/1156638#titleInText4

75

https://www.hk24.de/produktmarken/beratung-service/international/ursprungszeugnisse_bescheinigungen/carnet-ata-verfahren/1167150
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https://www.hk24.de/produktmarken/beratung-service/international/ursprungszeugnisse_bescheinigungen/aenderung-gebuehren-bescheinigungswesen/3297742
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bepaald en beheerst te worden. Het is niet toevallig

complexer worden, duurder worden en meer tijd vergen.

dat de kostprijsverschillen voor oorsprongscertificaten

KMO’s hebben momenteel niet de tijd en de middelen om

aanzienlijk minder groot zijn77.

het onderhandelingsproces rond Brexit op te volgen en zich

· D e procedures voor aanvraag van exportdocumenten

terdege voor te bereiden, voor zover dit zelfs mogelijk is gezien

moeten voldoende duidelijk zijn voor ondernemers.

de onzekerheid die de onderhandelingen met zich meebrengen.

Daarnaast moeten de procedures ook voldoende snel

Zij zullen dus een periode nodig hebben om zich aan te passen

verlopen . Voor veel ondernemers is niet altijd duidelijk

aan de nieuwe spelregels. Veel KMO’s die nu actief zijn in het

welk document ze waar moeten aanvragen, hoe lang dit

VK, hebben geen ervaring om te exporteren naar landen

precies zal duren en hoeveel hen dat precies zal kosten.

buiten de Europese Unie. Dit zal heel wat aanpassingen van

Een gecentraliseerde website van de overheid met een

hen vragen op vlak van douaneformaliteiten, invoerheffingen,

overzicht zou soelaas kunnen brengen.

exportcertificaten. Kennis die nu vaak niet aanwezig is in deze
KMO’s.

5. Een bedrijfsvriendelijke Brexit

De Belgische economie zal zwaar getroffen worden door de
Brexit. 9% van de totale Belgische export in 2016 was bestemd

De voorbije maanden stond Brexit voornamelijk voor

voor het Verenigd Koninkrijk. Enkel Frankrijk, Nederland en

onzekerheid en onduidelijk. Uit onderzoek van UNIZO (maart

Duitsland exporteren procentueel gezien meer naar het VK. 5%

2018) bleek dat slechts de helft van de ondernemers die

van de Belgische import komt uit het VK, waarmee België op

momenteel handel doet met het Verenigd Koninkrijk denkt

de 5e plaats staat na opnieuw Nederland, Frankrijk, Duitsland

klaar te zijn om de gevolgen van de Brexit op te vangen.

en nu ook de V.S.

De Brexit zal, ongeacht de uitkomst, een significante invloed

Uit onderzoek van UNIZO bleek dat KMO’s het aanboren van

hebben op tal van Vlaamse en Brusselse ondernemers.

alternatieve exportmarkten als belangrijkste optie beschouwen

Handel met het Verenigd Koninkrijk zal zo goed als zeker

om de verwachte omzetdaling uit export met het VK op te
vangen.

Kan u aangeven welke moeilijkheden u momenteel ondervindt of verwacht te ondervinden van de brexit?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

43%

Betaling van invoerrechten
Verslechtering en/of volatielere
wisselkoers van de Britse pond naar euro

42%
30%

Langere wachttijden bij de douane
Stijging van de productiekost van
mijn producten/diensten

21%

Dalende omzet door volumewijzigingen
qua export en/of import

18%

Niet van toepassing

16%

Het uitstellen door Britse bedrijven van
nieuwe contracten en/of bestellingen

14%

Het uitstellen door mijn bedrijf van
nieuwe beslissingen en/of orders

13%

Ander, gelieve te specificeren

10%

Wijzigingen op vlak van normen en
verpakkingsvoorschriften

9%
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Bron: UNIZO enquête Brexit (2018)

77

De uitgifte van deze certificaten wordt bij KB) bepaald. Volgens artikel 2 van het KB van 8 AUGUSTUS 2010. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van
de vergoeding voor afgifte van oorsprongscertificaten ligt een formule vast voor de berekening van de prijzen voor certificaten van oorsprong o.b.v. een indexeringsformule.
De huidige prijzen voor de certificaten van oorsprong werden bekendgemaakt in het B.S. op 17 januari 2018. - Bericht over de vergoeding voor de afgifte van
oorsprongscertificaten.

Hoe probeert u de (verwachte) daling van uw omzet uit uw export naar het VK op te vangen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Door meer te exporteren naar andere landen

42%

Door mijn aanbod van
producten/diensten te wijzigen

23%

Niet van toepassing

21%

Door meer te verkopen in België

21%

Door omzetverlies te aanvaarden en
schaal bedrijf bewust verkleinen

14%

Ander, gelieve te specificeren

7%

Door een bedrijf te openen in het VK

7%
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Bron: UNIZO enquête Brexit (2018)

Om dit te doen zullen Belgische bedrijven voldoende begeleiding

→ UNIZO-voorstellen

nodig hebben. Veel KMO’s die nu bv. exporteren naar het VK
hebben geen ervaring met het exporteren naar derde landen.

· Er moet te allen tijde vermeden worden dat ondernemers
zich twee keer moeten aanpassen aan verschillende

Er zal bijgevolg nood zijn aan ondersteuning van deze

spelregels. Indien de transitieperiode, die momenteel

KMO’s. Niet enkel ondersteuning op vlak van kennis, maar

afloopt om 31 december 2020, onvoldoende lang zou

ook financiële middelen die het hen mogelijk maakt om de

blijken om de nieuwe handelsregels tussen het Verenigd

impact van de Brexit op te vangen. Momenteel kunnen KMO’s

Koninkrijk en de Europese Unie vast te leggen, moet

reeds beroep doen op o.a. de KMO-portefeuille en de KMO

deze verlengd worden. Op die manier wordt vermeden

groeisubsidie om expertise betreffende exporteren en het

dat bedrijven na het aflopen van de transitieperiode

ontdekken van nieuwe markten binnen te halen. Gezien het

zich moeten aanpassen naar een no-deal scenario, en

toenemend aantal KMO’s die omwille van de brexit beroep

een tweede aanpassing doormaken wanneer bv. een

zullen doen op de KMO-groeisubsidie en de KMO-portefeuille,
lijkt het aangewezen om de beschikbare middelen die hiervoor
voorzien worden te herbekijken.

vrijhandelsakkoord afgesloten is.
· De Belgische overheid moet voldoende blijven investeren
in de douane. Daarenboven moeten ook in het huidige
meerjarig financieel kader voldoende douane-inkomsten

De kans dat naar het VK exporterende bedrijven te maken

kunnen worden afgehouden door de lidstaten om de

krijgen met extra douaneformaliteiten is vrij groot. Dit zal

performante werking van de douanediensten te kunnen

een impact hebben op de werking van de Belgische en andere
douaneautoriteiten. De wachttijden bij de douane moeten tot
een minimum beperkt worden.

garanderen.
· O ndanks de bezuinigingen in het cohesiefonds,
moeten Europese middelen voorzien worden vanuit het
cohesiefonds om regio’s en landen die disproportioneel
UNIZO-MEMORANDUM 2019
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6. Openbare werken en hinder
6.1. Organisatie en participatie

→ UNIZO-voorstellen
· UNIZO vraagt een uitbreiding van het systeem van een
werfzone naar een hinderzone. Op deze manier komen

De impact van openbare werken op ondernemers is zeer groot.

ondernemers die effectief hinder ondervinden, maar zich

Klanten geraken bijna niet meer ter plaatse, het doorgaand

toch buiten de werfzone bevinden ook in aanmerking. De

verkeer valt weg, leveranciers kunnen moeilijk leveren… Een

hinderzone zou in samenspraak met de gemeentebesturen

ondernemer kan in beperkte mate met dergelijke druk op de

en ondernemers moeten gebeuren om tot een zo correct

omzet om, maar heel wat ondernemers dragen de gevolgen nog

mogelijke dekking te komen.

enkele jaren mee. UNIZO roept de politiek dan ook op om zich

· Gemeentebesturen ontvangen tot op heden geen lijst met

bewust te zijn van deze impact en werk te maken van een beter

een overzicht van de ondernemers die in aanmerking

kader voor ondernemers, transparantere procedures en meer

komen van een premie. UNIZO vraagt dat deze lijst met

participatie. Onder meer De Werkvennootschap gaat reeds ver

de gemeenten wordt gedeeld. Zo kan vanuit de gemeente

in de participatietrajecten en kan dienen als mooi voorbeeld

gericht gewerkt en gecommuniceerd worden.

voor andere organisaties als AWV, De Lijn of Aquafin. Ook de

· De lijst van ondernemers die in aanmerking komen is

samenwerking en afstemming met de nutsmaatschappijen kan

beperkt. Neem alle beroepen waarbij de toegang voor

beter. Er is reeds een code voor infrastructuur- en nutswerken

klanten tot de bedrijfsruimtes van belang is op in de lijst

langs gemeentewegen78, maar ook bij werken op gewestwegen

van ondernemers die recht hebben op een hinderpremie,

moet de afstemming en communicatie beter.

dus ook bijvoorbeeld sommige vrije beroepen die nu zijn
uitgesloten.

→ UNIZO-voorstel

7. Efficiënt betaalverkeer
· C reëer het statuut van Ondernemer in openbare
werken. Het statuut is een erkenning van de impact van

Elk jaar stijgt het aantal elektronische betalingen met ongeveer

openbare werken op de werking van ondernemingen. Een

10%, en momenteel worden om en bij de 2 miljard transacties

ondernemer die zich in dit statuut bevindt zal automatisch

per jaar elektronisch afgehandeld (bron: Worldline79). Toch is

worden opgenomen in een lijst met een aantal voordelen:

dit geen reden tot vreugde: de Belg blijft verknocht aan cash.

› Automatisch toekenning hinderpremie indien men

Liefst 63% van alle betalingen in de winkel verloopt via cash

voldoet aan de voorwaarden (zie verder).
› S oepele betalingstermijn voor fiscale en sociale
bijdragen.
› Soepelere voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid
van personeel.
› Toekenning op basis van open data uit (V)KBO en
GIPOD.

geld, goed voor 32% van het totale volume dat wordt uitgegeven
in winkels (ECB Diary Study 201780). Hoewel we het daarmee niet
beduidend slechter doen dan de buurlanden (met uitzondering
van Nederland), blijven dit hoge cijfers, die aantonen dat het
betalingsverkeer in België vandaag nog niet efficiënt genoeg
verloopt. Dat gebrek aan efficiëntie vertoont zich op een aantal
domeinen.

› Het statuut valt volledig onder het Only Once-principe.

7.1. Kostprijs
6.2. Hinderpremie
De laatste jaren werden verschillen inspanningen geleverd om
UNIZO is tevreden dat de hinderpremie ondernemers

· Bancontact verlaagde de kostprijs voor kleine bedragen

wegenwerken. We stellen echter vast de premie te beperkt is,

gevoelig tot 2 eurocent voor betalingen onder 5 euro en 5
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de kostprijs te drukken:

ondersteunt wanneer ze te maken hebben met langdurige

meer (net) uit de boot vallen.

eurocent voor betalingen onder 10 euro;
· Er kwamen tal van nieuwe prijsmodellen op de markt,
zoals bijvoorbeeld ‘packs’, waarmee de ondernemer voor
een vaste maandelijkse prijs een pakket aanschaft met
een betaalterminal, onderhoudscontract en een vastgelegd
aantal transacties;
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http://www.vvsg.be/Omgeving/openbare_werken/Pages/Codevoorinfrastructuur-ennutswerkenlangsgemeentewegen.aspx
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https://mijnbetaaloplossing.be/index/nl_BE/7978011/8198261/Absolute-recordstijging-met-36-37;-van-betalingen-onder-de-5-euro-met-Bancontact-i.htm
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf

· D oor Europese wetgeving werd de interchange fee

had tot voor kort als nadeel dat het één tot twee bankwerk-

geplafonneerd. Deze fee is één van de drie onderdelen

dagen duurde vooraleer de handelaar het geld op zijn rekening

van de totale kostprijs die de handelaar per transactie

zag verschijnen. Om dit op te lossen heeft Febelfin evenwel

betaalt. Door het plafonneren van deze fee hoopte de EU de

instant payments ontwikkeld, die ervoor zullen zorgen dat het

kostprijs van elektronische betalingen voor de handelaar

geld niet na één of twee bankwerkdagen, maar reeds na enkele

te doen dalen.

seconden op de rekening van de handelaar zal staan.

Helaas zien we dat dit laatste in de praktijk niet het geval is.

Ondanks deze noodzakelijke verbetering, moet de vraag

De totale kostprijs die de handelaar per transactie betaalt,

gesteld worden of het onderliggende betaalprotocol van

bestaat immers zoals gezegd uit 3 onderdelen, waarvan de

kaartbetalingen nog ‘future – proof’ is. In dat verband

interchange fee slechts één deel is. Daarnaast is er ook de scheme

moet gewezen worden op Payconiq, dat niet langer dit

fee (de vergoeding die betaald wordt aan het betaalschema,

kaartbetalingsprotocol als basis gebruikt, maar wel het

zoals Mastercard of Visa), en de processing fee (de vergoeding

Europese overschrijvingsprotocol (SEPA Direct Debit – SDD).

die wordt aangerekend door degene die de betaling verwerkt,

Dit protocol heeft als voordeel dat het uniform is over heel

zoals Worldline). En hoewel die interchange fee geplafonneerd

Europa, en dat er minder tussenpersonen bij betrokken zijn

is sinds 2015, zien we sinds diezelfde datum de scheme fee met

(de betaling verloopt rechtstreeks tussen de banken van de

60% is gestegen, voornamelijk bij k redietk aar ten.

consument en de handelaar). De kosten voor Payconiq bedragen

Netto gesproken dreigt de kostprijs – zeker voor een

dan ook slechts 0,06 eurocent per transactie. Dat wil niet

kredietkaartbetaling - dus duurder te worden voor een

zeggen dat een omschakeling van een kaartbetalingsprotocol

handelaar.

naar een Europees overschrijvingsprotocol per definitie een
gelijkaardige kostendaling met zich zal meebrengen, maar de
mogelijkheid en de voordelen van dergelijke omschakeling in

7.2. Stimulans NFC betalingen

België moeten minstens onderzocht worden.

NFC staat voor ‘Near Field Communication’, wat zoveel betekent
als ‘contactloos’. Door deze technologie volstaat het een

7.4. Structureel overleg

bankkaart of smartphone in de buurt van de betaalterminal
te houden om de betaling te laten doorgaan. De betaalkaart

Het stimuleren van elektronische betalingen vraagt de

moet dus niet in de terminal geplaatst worden, en er moet

betrokkenheid van alle stakeholders (consumenten,

geen pincode worden ingegeven (tenzij de betaler dat wenst).

banken, handelaars én overheid). In dat kader moet een

Om veiligheidsredenen is het bedrag per betaling beperkt tot

voorbeeld genomen worden aan het Maatschappelijk Overleg

25 euro (grotere bedragen kunnen ook betaald worden zonder

Betalingsverkeer, dat in Nederland werd opgericht in 2002 als

dat de kaart in de betaalterminal moet worden geplaatst, maar

een overlegplatform tussen de overheid en stakeholders om

dan moet de betaler wél een pincode ingeven). NFC-betalingen

elektronisch betalen te promoten en daar bijzonder efficiënt

vormen in combinatie met de verlaagde kosten voor

is gebleken om elektronisch betalen een extra stimulans te

bancontactbetalingen onder 10 euro, de ideale manier om ook

geven. Dit gebrek aan structureel overleg is volgens UNIZO ook

voor kleine bedragen elektronisch betalen te promoten. Helaas

één van de redenen waarom België te hard achterop hinkt als

zien we dat op dit moment amper 1,8% van alle kaartbetalingen

het gaat om nieuwe, innovatieve betaalsystemen.

in België contactloos verloopt, tegenover bijvoorbeeld 10% in
Nederland (bron: ECB Diary Study 201781). Minder dan 1 op 3
betaalkaarten heeft zo’n contactloze functie.

7.5. Efficiënt cashbeheer
Ondanks de duidelijk stijgende trend van elektronisch betalen,

7.3. Innovatie in betaaltechnologie

en de nood om daar blijvend op in te zetten, mag men niet blind
zijn voor het feit dat de Belg nog steeds graag met cash betaalt.
Dat vraagt ook voldoende mogelijkheden voor de handelaar

‘betalingsprotocol’. Dat protocol legt vast hoe de verschillende

om op een efficiënte manier dat cash geld te beheren. In dat

partijen die betrokken zijn bij een kaartbetaling, de

verband merkt UNIZO bij haar leden steeds meer moeilijkheden

noodzakelijke informatie over die betaling krijgen, en hoe het

om cash geld te verkrijgen of af te leveren bij de bank. Het aantal

overmaken van het geld moet verlopen. Deze betaaltechnologie

lokale bankkantoren is de voorbije jaren ook duidelijk gedaald82.
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf

82

https://www.febelfin.be/nl/de-belgische-financiele-sector-detail/vademecum-2016
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Sommige handelaars kiezen er daarom voor een geldautomaat

conjunctuur, blijft betalingsachterstand het bedrijfsleven

in hun winkel te plaatsen, zodat ze het cash geld dat ze van

parten spelen. Na een gestage verbetering van het betaalgedrag

hun klanten ontvangen, eenvoudig in die automaat kunnen

sinds 2014, nemen we een even gestage daling waar sinds het

deponeren. Door de Wet Private Veiligheid kan het deponeren

vierde trimester van 2015, met een voorlopig dieptepunt eind

van cash geld in zo’n geldautomaat echter enkel indien beroep

2017, vooral bij betalingen door overheden. 1 op 8 facturen

wordt gedaan op een bewakingsonderneming, wat het nut en

wordt veel te laat of niet meer betaald. Ook andere bronnen

het voordeel van deze oplossing in grote mate vermindert.

geven aan dat het probleem helaas blijft bestaan. Uit cijfers
van Intrum Justitia (European Payment Index 2018) blijkt dat
71% van de Belgische ondernemingen betaaltermijnen heeft

→ UNIZO-voorstellen

moeten aanvaarden die duidelijk langer zijn dan gewenst, wat
veel hoger is dan het Europese gemiddelde (56%). In het UNIZO

· De verschillende stakeholders moeten samengebracht

- memorandum voor de verkiezingen van 2014 had UNIZO al

worden in een structureel overleg om elektronisch betalen

aangegeven dat de wettelijke regeling achterpoortjes open

te promoten, onder de auspiciën van de overheid.

liet, en daarbij gevraagd dat de overheid de evolutie van het

· Binnen dit overleg moet in eerste instantie gewaakt worden

betaalgedrag nauw zou opvolgen. Uit eigen studies blijkt nu dus

over de evolutie van de kostprijs van elektronisch betalen.

duidelijk dat de huidige wettelijke regeling lang niet volstaat.

Onevenredige stijgingen in de scheme fees of processing fees
moeten hetzij via overleg bijgestuurd worden, hetzij via
regulatoir ingrijpen door het opleggen van een plafond,

→ UNIZO-voorstellen

zoals bij de Interchange Fee.
· Binnen dit overleg moeten ook acties uitgewerkt worden

· D e Belgische wet van 2002 ter bestrijding van

met alle stakeholders om nieuwe technologieën te

betalingsachterstand moet aangescherpt worden. Het

promoten. Daarbij denken we in het bijzonder aan:

principe van een betalingstermijn van 30 dagen kan

› het ondersteunen van een versnelde uitrol van de

behouden blijven, maar de wet moet uitdrukkelijk

NFC-functie op alle betaalkaarten in België, en van

bepalen dat wanneer partijen een andere termijn

de acceptatie van deze technologie op betaalautomaten

afspreken, deze nooit langer mag zijn dan 60 dagen.

bij handelaars;

Partijen moeten daarnaast de mogelijkheid hebben om

› het stimuleren van betaaltechnologieën die gebaseerd
zijn op het Europese Overschrijvingsprotocol.

een factuur te controleren (‘verificatietermijn’). Maar
dergelijke termijn mag geen achterpoortje zijn om een

· Tot slot moet binnen dit overleg onderzocht worden

inkorting van een betaaltermijn te compenseren. Als een

op welke manier het elektronisch betaalverkeer kan

verificatietermijn wordt afgesproken, dan moet die deel

gemoderniseerd worden, zodat het efficiënter en

uitmaken van de (maximale) betaaltermijn van 60 dagen.

goedkoper kan verlopen voor alle betrokken partijen.

Tot slot moet de huidige bepaling uit de wet, die het verbiedt

Daarbij moet speciale aandacht uitgaan naar het Europees

om contractueel afspraken te maken over de factuurdatum,

overschrijvingsprotocol.

uitgebreid worden naar B2B-overeenkomsten (momenteel

· D e Wet Private Veiligheid moet aangepast worden om

is die enkel voorzien in relaties met de overheid).

handelaars die een geldautomaat in hun winkel hebben,

· E en wettelijke uiterste betaaltermijn is echter niet

toe te laten die zelf te bevoorraden, zonder daarvoor

voldoende. De ondernemer moet ook mogelijkheden

noodzakelijk een beroep te moeten doen op een

hebben om efficiënt op te treden indien de vastgelegde

bewakingsonderneming.

betaaltermijn toch zou worden overschreden. De
overheid heeft hier de eerste concrete stap in gezet door
te voorzien in de ‘procedure tot invordering van onbetwiste

8. Betalingsachterstand

geldschulden’, maar deze procedure geldt voorlopig enkel
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voor schuldvorderingen tegen andere ondernemers.
Wanbetalingen kosten de Belgische economie jaarlijks 10

UNIZO vraagt in dat verband een uitbreiding van deze

miljard euro, het equivalent van 20.000 banen, zo blijkt uit

procedure ten aanzien van de overheid en ten aanzien

een studie van UNIZO en Graydon Belgium van december 201783.

van consumenten.

Ondanks Europese en Belgische wetgeving en een verbeterde

83
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https://graydon.be/downloads/report-studie-betaalgedrag-q3-2017

9. Oneerlijke concurrentie wegwerken
Wanneer vandaag aan ondernemers wordt gevraagd waar ze

Het huidig Europees kader betreffende cashbetalingen ligt vast

wakker van liggen, mag men er van uit gaan dat ‘oneerlijke

in de anti-witwasrichtlijnen. Helaas verschilt de cashwetgeving

concurrentie’ verschillende keren tussen de antwoorden zal

in de verschillende lidstaten. België is bij de omzetting van

zitten.

de richtlijn verder gegaan dan de Europese wetgever op twee
vlakken:

Dat blijkt niet alleen uit de talloze meldingen die UNIZO

· E nerzijds heeft België een verbod ingevoerd voor

Ondernemerslijn jaar na jaar ontvangt over het probleem, maar

cashbetalingen boven de € 3.000, waar de Europese

wordt ook nog eens bevestigd in een UNIZO - bevraging bij

wetgever een identificatieplicht voorschrijft.

392 ondernemers (juni 2017). In die bevraging gaf maar liefst

· A nderzijds ligt de limiet voor cashbetalingen in België

62% van de respondenten aan geconfronteerd te worden met

op € 3.000, waar de Europese wetgever een limiet van €

oneerlijke concurrentie.

10.000 voorschrijft. Deze situatie leidt tot problemen in
België. De alternatieven voor cashbetalingen zijn niet altijd

Wordt uw onderneming geconfronteerd met oneerlijke

voldoende gebruiksvriendelijk. Zo hebben kaartbetalingen

concurrentie van andere ondernemingen, overheid..

een limiet, betalen veel buitenlandse klanten met cash,
en is een banktransfer veel te omslachtig.
Dit heeft als gevolg dat we veel activiteit uit sectoren waar
cash een courant betaalmiddel is, zien verschuiven naar regio’s
over de grens met onze buurlanden. Buurlanden die minder

38%

strenge cashwetgeving hanteren. Op die manier lopen de zowel
de Belgische bedrijven, als de Belgische staat, veel inkomsten

62%

mis. Uit onderstaande figuur uit de voor de Europese commissie
uitgevoerde studie van Ecorys84 blijkt duidelijk dat het aantal
offline cross-border aankopen in België is gestegen sinds het
invoeren van de cashwetgeving. De cross-border aankopen zijn
zowel cash- , kaartbetalingen als andere methoden. Uit het

ja

onderzoek blijkt echter dat de landen die hun cashbeperkingen

nee

strenger hebben gemaakt gedurende die periode een stijging
zien van cross border aankopen, terwijl de landen die hun regels
omtrent cashbeperkingen versoepelden, een daling zien (bv.

Deze ‘oneerlijke concurrentie’ manifesteert zich in

Italië). Hieruit blijkt wel degelijk de impact van het strenge

verschillende vormen, die elk een eigen aanpak vragen: ook

Belgische cashverbod.

in andere delen van dit memorandum komt de oneerlijke
concurrentie aan bod (bv. concurrentie door de zogenaamde

Op 12 juni 2018 publiceerde de Europese commissie een rapport85

6.000 euro job).

voor het Europees parlement en de raad naar aanleiding van
de door Ecorys uitgevoerde studie. Het rapport stelt letterlijk
dat ‘The study also noted that the existence of diverging

9.1. O neerlijke concurrentie op grond van Europese
regelgeving

restrictions at national level had a noticeable negative impact
on the internal market by distorting competition and creating
an uneven playing field among some businesses’.

In januari 2017 heeft de Europese commissie een bevraging
Ondertussen is duidelijk dat een Europees initiatief rond

van de commissie was om na te gaan wat de eventuele

cashbetalingen weinig of geen impact zal hebben op

mogelijkheden waren om een Europese cashdrempel in te

financiering van terrorisme. Een Europese aanpak zal wel

voeren om zo de strijd tegen financiering van terrorisme aan

impact hebben op de witwasmogelijkheden en de huidige

te gaan.

verstoringen van de interne markt. Zolang een Europese

84

Ecorys studie: ‘Study on an EU initiative for a restriction on payments in cash’

85

Report from the commission to the European parliament and the council on restrictions on payments in cash.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf
Zie: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-483-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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Figure 3.5 Offline cross-border purchases in the EU (2014-2016)

Bron: European Commission, 2016.

harmonisatie ontbreekt, en de huidige situatie dezelfde blijft

9.2. O
 neerlijke concurrentie door de overheid

in België, zien onze bedrijven omzet en klanten verdwijnen
naar onze buurlanden.

Overheidsinstanties treden nog steeds (te) vaak in directe
concurrentie met ondernemingen. Denk maar aan scholen
die kappersdiensten of rijlessen leveren aan het grote publiek;

→ UNIZO-voorstellen

OCMW’s die warme maaltijden leveren aan huis of met OCMWwasserijdiensten deelnemen aan openbare aanbestedingen;

· G ezien de bevindingen uit het Ecorys rapport en de

gemeenten die samenaankopen organiseren voor bomen en

conclusies van de Europese commissie, lijkt verder

planten, fietsen, stookolie; scholen die hun gebouwen tegen

onderzoek naar hoe de verschillende nationale

lage voorwaarden ter beschikking stellen van derden om er

cashdrempels voor een verstoring van de interne markt

diensten in uit te oefenen (kinderdagverblijven, fitness), … . Het

zorgen aangewezen. UNIZO vraagt de commissie dan ook

spreekt voor zich dat overheidsinstanties bepaalde opdrachten

hier verder onderzoek naar te voeren.

moeten vervullen die het algemeen belang aangaan, en vanuit

· De bestaande oneerlijke concurrentie en verstoring van

die context niet mogen worden onderworpen aan de normale

de interne markt wegwerken door de cashwetgeving op

marktwerking. Het probleem is evenwel dat dit argument te

Europees niveau volledig te harmoniseren, rekening

snel wordt ingeroepen om die normale marktwerking buiten

houdend met het gebruiksgemak en financiële drempels

toepassing te laten. Behalve voor taken die als zuivere DAB

van de alternatieve betaalwijzen.

moeten worden bestempeld, zou het principe net omgekeerd
moeten zijn, namelijk dat een overheidsinstantie die goederen
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of diensten op de markt brengt, moet beschouwd worden als
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een onderneming, en dus aan dezelfde regels en voorwaarden
onderworpen moet zijn als ‘normale’ ondernemingen, tenzij
een dwingende reden van algemeen belang een andere regeling
vereist.

Om deloyale concurrentie ten gevolge van acties van publieke

over aangewende overheidsmiddelen, een verplichting om

overheden te voorkomen, werd in Nederland in 2011 reeds een

alle kosten door te berekenen in de verkoopprijs, en een

Wet Markt en Overheid gestemd, verplichte gedragsregels

verantwoordingsplicht bij het afwijken van de normale

invoert waar overheden zich aan moeten houden wanneer ze

marktwerking).

(rechtstreeks of onrechtstreeks) deelnemen aan de private
markt. Deze Wet is gebaseerd op 4 principes:
· G elijke behandeling concurrerende ondernemingen.

9.3. Oneerlijke concurrentie B2B

Wanneer de overheid een economische activiteit voert of
ondersteunt die in wezen niet tot de exclusieve taak van

Een goede marktwerking is afhankelijk van het evenwicht in

de overheid behoort, moet dit gebeuren onder dezelfde

de relaties tussen de ondernemingen. Jammer genoeg moet

voorwaarden als private ondernemingen die gelijkaardige

vastgesteld worden dat dit evenwicht al te vaak verstoord

activiteiten ontplooien en moet er een gelijke behandeling

wordt door de uitbuiting van ongelijke machtsverhoudingen

gelden voor alle ondernemingen actief in dat segment.

door bepaalde ondernemingen ten nadele van kleinere en

Zo mag een door de overheid ondersteunde onderneming

“zwakkere” ondernemingen. Deze uitbuiting neemt diverse

gegevens waar ze over beschikt niet (her)gebruiken in de

vormen aan, gaande van het opleggen van onredelijke

context van andere economische activiteiten. Dat mag

verplichtingen, het weigeren om zaken op papier te zetten,

alleen als concurrerende bedrijven ook (onder dezelfde

tot het eenzijdig wijzigen van gemaakte afspraken. Dergelijke

voorwaarden) over de gegevens kunnen beschikken. In

praktijken zijn in bepaalde sectoren werkelijk schering en

het kader van de sociale economie betekent dat onder

inslag, zoals binnen e-commerce waar platformbeheerders

meer dat reguliere ondernemingen bij het aanwerven

eenzijdig wijzigingen doorvoeren of oneerlijke clausules

van doelgroepwerknemers dezelfde tegemoetkoming en

opleggen86. Ook de brouwerijcontracten in de horecasector

ondersteuning moeten krijgen als bedrijven uit de sociale

die doorgaans exclusieve bevoorradingscontracten zijn

economie.

gaan vaak gepaard met extreem dwingende economische

· Verbod op kruissubsidiëring en transparantie over de

verplichtingen voor de exploitant. Kleinhandelaars binnen

aangewende overheidsmiddelen, zeker wat betreft

de sector van de grote distributiebedrijven (territoriale

ondernemingen die naast taken van algemeen belang

leveringsbeperkingen) en autodealers zijn eveneens vaak

ook andere ‘commerciële’ diensten aanbieden (vb.

slachtoffer van de bestaande situatie van economische

mutualiteiten). Om het risico op dit soort spill-over effecten

afhankelijkheid. Tot slot is ook de franchisesector vaak het

of kruissubsidiëring tegen te gaan, zouden gescheiden

speelveld van misbruiken van economische afhankelijkheid.

rekeningen moeten worden bijgehouden op basis van een

Zo is het voor UNIZO onaanvaardbaar dat postcontractuele

analytische boekhouding. Zo niet moeten de activiteiten

niet-concurrentiebedingen (tot 1 jaar na beëindiging) wettelijk

in afzonderlijke entiteiten worden ondergebracht, zodat

worden toegelaten, zeker wanneer de franchisenemer eigenaar

financiële stromen automatisch gescheiden worden en er

is van het handelspand waarin de handelsactiviteit werd

een controle mogelijk is.

uitgevoerd.

· Kostendoorberekening. Overheden moet alle integrale
kosten van een economische activiteit doorbereken in de

Daarenboven is er sprake van een sterke ‘fear factor’ van de

verkoopprijs, zodat concurrerende ondernemingen niet

benadeelde partij om deze praktijken effectief aan te kaarten.

oneerlijk uit de markt worden geprijsd.

Zij durven/kunnen niet protesteren tegen dergelijke oneerlijke

· Verantwoordingsplicht. De betrokken overheid moet
steeds motiveren waarom de ondersteunde activiteit

handelspraktijken gezien het risico om daarmee een wezenlijk
deel van hun business kwijt te raken.

verdient te worden onderscheiden van andere economische
activiteiten.

Hoewel Europa in het verleden steeds terughoudend is geweest
in het reguleren van het B2B-landschap, beseft men meer en

→ UNIZO-voorstel

meer dat bepaalde handelspraktijken niet langer kunnen. Zo
is er o.a. het Voorstel voor een verordening ter bevordering
van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van

van de Nederlandse Wet Markt en Overheid, die verplichte

online platforms en het Voorstel van richtlijn ter bestrijding van

gedragsregels invoert waar overheden zich aan moeten houden

oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen.

wanneer ze deelnemen aan de private markt (transparantie

86

Het hangende voorstel van Verordening ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van online platforms is daarbij een eerste stap maar is
onvoldoende om de bestaande oneerlijke praktijken aan banden te leggen, zoals o.a. most-favored nation clauses; beperking van toegang tot data; brand-bidding, etc…
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Hoewel deze laatste al een belangrijke eerste stap zet in de

sinds 1/9/2016 een juridisch kader biedt voor de zogenaamde

bescherming van KMO’s, pleit UNIZO voor een uitbreiding van

pop-up stores.

de bescherming van KMO’s in de voedselvoorzieningsketen
naar een veralgemeende toepassing.

Voor een doorgevoerde hervorming van de handelshuur zijn
echter geen van de betrokken partijen (huurders, verhuurders,

UNIZO juicht dan ook het hangend ontwerp van wet toe

projectontwikkelaars…) vragende partij. Een belangrijk

houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht

argument in deze is dat een te grote afwijking tussen de

met betrekking tot misbruik van economische afhankelijkheid,

gewestelijk wetgevingen voor handelaars die in meerdere

onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen

gewesten actief zijn voor onnodige administratieve verzwaring

ondernemingen.

zou zorgen. Bovendien is er de vrees dat een nieuwe, flexibeler
wetgeving ook voor meer complexiteit zou zorgen en dat de
rechtsonzekerheid de aantrekkingskracht van de Vlaamse regio

→ UNIZO-voorstel

zou kunnen compromitteren.

KMO’s moeten een voldoende wettelijke bescherming krijgen

Toch kunnen een aantal aanpassingen en verduidelijkingen de

tegen oneerlijke bedingen en oneerlijke praktijken van een

rechtszekerheid verbeteren en betwistingen beperken.

contractueel sterkere tegenpartij.
Het huidige hangend ontwerp van wet houdende wijziging van

→ UNIZO-voorstellen

het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruik
van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en

· Het beëindigen van het handelshuurcontract in onderling

oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen kan hier

overleg kan door middel van een simpele registratie. De

een belangrijke wettelijke basis vormen, mits een volwaardige

verplichting om dit via authentieke akte of een verklaring

en voldoende uitgebreide lijst van onrechtmatige bedingen
en oneerlijke marktpraktijken. UNIZO mist hierin wel nog
de tegemoetkoming aan de bestaande fear factor bij onder-

bij de rechter mag geschrapt worden.
· Een verduidelijking van de criteria op grond waarvan een
verzoek om huurprijsherziening wordt berekend.

nemingen die zich in een economisch afhankelijke positie

· De verplichte meldingen in het kader van aanvraag tot

bevinden. Het is namelijk (voorlopig) niet mogelijk om

huurvernieuwing kunnen worden geschrapt. Dit betreft de

anoniem in rechte op te treden tegen dergelijke markt-

voorwaarden waaronder de huurder bereid is om de nieuwe

praktijken (tenzij door een klacht neer te leggen bij de Belgische

huur aan te gaan en het feit dat de verhuurder geacht wordt

mededingingsautoriteit).

met de voorgestelde voorwaarden in te stemmen?
· Een verduidelijking van de criteria die door de rechter
of expert gebruikt kunnen worden om de huurprijs

10. Een aangepaste handelshuurwetgeving

te bepalen. Er is nood aan een kwaliteitsborgsysteem
voor een schatting door experts en een methodologisch

Naar aanleiding van de 6de Staatshervorming werd in 2014

handboek.

het beleidsdomein huur naar de regio’s overgeheveld. De

· Een duidelijker definitie van de herstellingen die aan de

handelshuurwetgeving is automatisch van toepassing op alle

verhuurder dan wel aan de huurder moeten toegewezen

contracten die betrekking hebben op een onroerend goed dat

worden, eventueel via het opnemen van een expliciet kader

in hoofdzaak gebruikt wordt voor kleinhandel of ambachtelijke
activiteiten, waarbij het rechtstreekse contact gebeurt in het
gehuurde pand zelf.

in het Handelshuurdecreet.
· De situatie van de huurders van panden die eigendom zijn
van het openbaar domein en die in vele gevallen niet de
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volledige bescherming van de handelshuur genieten. Ook
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Het Vlaamse Parlement onderzocht na de overheveling van

voor hen dient een kader voorzien dat hen de volledige

het beleidsdomein de wenselijkheid van de hervorming van

bescherming van de handelshuurwet biedt.

het handelshuurrecht. Een eerste realisatie was het Decreet
houdende huur van korte duur voor handel en ambacht dat

Een efficiënt
overheidsbestuur

6

#

1. Een drastische administratieve vereenvoudiging

2016
(TOTALE AL
MILJARD)

2014
(GEMIDDELDE KOST
AL/ONDERNEMING
OF ZELFSTANDIGE)

2016
(GEMIDDELDE KOST
AL/ONDERNEMING
OF ZELFSTANDIGE)

2014
(AANTAL)

2016
(AANTAL)

2014
(TOTALE AL89
MILJARD)

Zelfstandigen

399.177

411.650

1,12

0,86

2.806

2.089

Klein

168.734

172.196

3,29

3,63

19.498

21.080

Middelgroot

31.802

32.209

1,65

1,81

51.884

56.054

1.322

1.381

0,59

0,50

446.293

362.056

Groot

Ondernemers willen maar één ding. Ondernemen. Voldoen aan

als de noemer in deze verhouding, zoveel als mogelijk te

alle wettelijke verplichtingen hoort daar uiteraard bij. Maar

digitaliseren. In onderstaande voorstellen wordt daarom in

de hedendaagse complexiteit op het gebied van wetgeving

de eerste plaats gedoeld op administratieve vereenvoudiging

en bureaucratie, dwingen de zelfstandige ondernemer om

pur sang. Daarna komt ook digitalisering aan bod (e-facturatie

hieraan teveel tijd en financiële middelen te spenderen,

en digitale overheid).

vaak zelfs zonder de garantie dat men daarbij 100% conform
de regelgeving is. Hoewel administratieve vereenvoudiging
steeds een belangrijk thema is geweest voor zelfstandige

→ UNIZO-voorstellen

ondernemers, leeft het meer dan ooit.
Administratieve vereenvoudiging (opnieuw) bovenaan de
Uit onze UNIZO-enquête ‘verkiezingen 2019’ blijkt dat bij

politieke agenda

50% van onze leden, administratieve vereenvoudiging één
van de domeinen is die hen het meeste dwars zit en volgens

Ondanks verschillende goede initiatieven, kan men niet

29% moet ‘een efficiëntere overheid’ één van de voornaamste

anders dan vaststellen dat het politiek prioriteitsgehalte van

verkiezingsthema’s worden.87

administratieve vereenvoudiging pur sang is afgenomen ten
opzichte van vorige regeerperiodes, zowel op federaal als

En de ondernemer heeft gelijk. Volgens het tweejaarlijks

gewestelijk niveau. Het tegelijk horizontaal en transversaal

rapport van het federaal planbureau (FPB)88 zijn de totale

karakter van deze materie, vereist nochtans een sterk politiek

kosten van de administratieve lasten voor ondernemingen

engagement.

en zelfstandigen tussen 2014 en 2016 met 2,3% gestegen. Het
grootste deel van de kosten van de administratieve lasten,

Op federaal niveau wordt deze bevoegdheid daarom best

is voor rekening van de kleine ondernemingen (84% van alle

niet langer gecombineerd met andere (meer beladen)

ondernemingen).

bevoegdheden. Daarentegen wordt deze bevoegdheid best wel
gecombineerd met de bevoegdheid ‘digitale agenda/innovatie’,

ADMINISTRATIEVE
=
VEREENVOUDIGING

BIJSTAND OVERHEID

* DIGITALISERING

EISEN OVERHEID

gelet op hun sterke verwevenheid. Ook op Vlaams niveau moet
administratieve vereenvoudiging opnieuw sterker worden
opgevolgd door één bevoegde minister.90

Bovenstaande formule betreft de essentie van administratieve
vereenvoudiging: De verhouding tussen de bijstand die de

Tot slot is het ook van belang dat het voornemen tot verdere

overheid levert met betrekking tot de eisen/last die zij oplegt.

administratieve vereenvoudiging een sterke fundering krijgt

Pas in tweede instantie komt het erop neer om zowel de teller

in toekomstige regeerakkoorden. Algemene verklaringen

Zie bij de inleiding van dit memorandum.

88

https://www.plan.be/publications/publication-1764-nl-de+administratieve+lasten+in+belgie+voor+het+jaar+2016

89

AL = administratieve last

90

1-3.Sinds de introductie van het ‘reguleringsmanagement’ in de Vlaamse overheid is inderdaad gewerkt met beleidsdomeinoverschrijdende actieplannen voor kwaliteitsvolle
regelgeving en administratieve vereenvoudiging. De Vlaamse overheid hield hierbij steeds ook rekening met de Europese beleidsagenda op het vlak van ‘betere regelgeving’.
De belangrijkste resultaten van deze actieplannen uit de vorige regeerperiode staan op https://overheid.vlaanderen.be/overzicht-actieplannen.De toen gevolgde werkwijze,
met een eenduidige reductiedoelstelling en met specifieke actieplannen administratieve vereenvoudiging, aangestuurd door één minister (en verantwoordelijke entiteit),
is tijdensdeze regeerperiode echter niet hernomen.” (Antwoord van de Minister-president van de Vlaamse regering Geert Bourgeois n.a.v. de vraag (nr. 219) van 5 april 2018
van Emily Talpe in het Vlaams parlement.
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zoals “de administratieve lasten moet met [X]% dalen” zijn

Concreet pleit UNIZO hier voor de inschrijving van deze

goed, maar an sich onvoldoende. In de eerste plaats is het zeer

regel in de toekomstige regeerakkoorden. De naleving

moeilijk om dit correct te kunnen meten/evalueren. Ten tweede

van deze regel dient daarbij te worden aangetoond in

geeft dergelijke algemene verklaring in sommige gevallen

de regelgevingsimpactanalyse (RIA) onder het thema

onvoldoende mandaat aan de verschillende departementen

‘administratieve vereenvoudiging’ en dient daarenboven

om bepaalde initiatieven te kunnen nemen. Beter bevatten

ook sterk te worden opgevolgd door het toezichtsorgaan op

regeerakkoorden concrete vereenvoudigingsinitiatieven op

kwaliteitsvolle regelgeving (Impactanalysecomité).

beleids-en/of sectorniveau.
Een duidelijk regelgevingsproces
One € in, three € out
Naast administratieve vereenvoudiging (ex post), is ook
Elke maatregel die de wetgever verplicht om na te denken over

kwaliteitsvolle wetgeving (ex ante) cruciaal. Helaas krijgt het

de kosten die nieuwe wetgeving met zich teweeg kan brengen

Europees en Belgisch wetgevingsbeleid op bepaalde punten

voor ondernemingen, is een goede maatregel.

te weinig opvolging en mist het (logischerwijze) slagkracht.
Meer nog, sommige zaken werden teruggeschroefd in plaats

UNIZO is daarom voorstander van de one in, three-out regel91:

van versterkt of bleken weinig effectief in de praktijk door

Alle maatregelen die de bedrijfswereld reguleren en waarvan

gebrek aan volgehouden politieke steun op het hoogste

verwacht wordt dat ze netto-directe kosten bezorgen aan

niveau. Het resultaat is dat er nog steeds veel kritiek is op

ondernemingen, moeten gepaard gaan met maatregelen

de complexiteit, omvang en de kosten van de wetgeving, de

die drie keer zoveel kostenreducties opleveren dan dat er

veelvuldige wijzigingen, gebrek aan consultatie en evaluatie, de

kostentoename wordt gecreëerd. Met andere woorden, elk euro

soms korte implementatietijden en het gebrek aan coherentie

extra lasten moet gecompenseerd worden door minstens drie

zowel tussen als binnen bestuursniveaus.93

euro aan vermindering van lasten .
92

UNIZO pleit daarom om enkele structurele hervormingen met
Deze regel werd voor het eerst ingevoerd in de UK en evolueerde

betrekking tot het nationale en Europese wetgevingsbeleid

daar achtereenvolgend van een one-in, one-out naar een

(dewelke daaronder verder worden toegelicht):

one-in, two-out en uiteindelijk naar een one-in three-out

· een regelgevingsagenda;

-regel (2015-2020). Na 1 parlementair jaar, werden de reeds

· v aste verandermomenten van nieuwe of wijzigende

bereikte besparingen geschat op 0.9 miljard pond.

wetgeving;
· een minimumtermijn tussen publicatie en inwerking-

Ook vele andere landen hebben nadien een vorm van deze regel

treding;

ingevoerd, waaronder eerder recent ook de USA onder de vorm

· s teeds een tijdige impact assessment van nieuwe

van een Presidential Executive Order on Reducing Regulation

regelgeving en een slagkrachtiger impactanalysecomité;

and Controlling Regulatory Costs (30 januari 2017).

· ook input van de nationale raden voor regeltoetsing tijdens
een Europese impact assessment.

Wat werkelijk van belang is, is niet het aantal regels, maar
de effectieve netto-kost die aan ondernemingen wordt
opgelegd. Dit om te vermijden dat er mogelijks regels worden

Transparantie
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afgeschaft die in de praktijk geen uitwerking meer kennen of

80

slechts een minimale impact hebben, terwijl er wel nieuwe

Ondernemers hebben zelf weinig tot geen zicht op aankomende

kosten bijkomen. Daarnaast is het cruciaal dat zoveel mogelijk

wetgevingsinitiatieven. Vaak verkrijgen zij pas via de pers

regelgeving binnen het toepassingsgebied van deze regel valt

een (eveneens vaak) ongenuanceerde berichtgeving die voor

en dat de kostenbesparingen gebeuren met betrekking tot

nodeloze verwarring en frustratie zorgt. Daarnaast is er

dezelfde doelgroep dan degene waar de nieuwe regelgeving

onvoldoende regelmaat in de inwerkingtreding van nieuwe

betrekking op heeft.

wetgeving.

91

Our world-leading One-in, One-out rule, introduced in January 2011, and increased to One-in, Two-out in January 2013, has ensured that new regulations are only introduced
if absolutely necessary. These rules kick-started a cultural change across Government and regulation is now viewed as a last resort, rather than the default”. (voorwoord van
de Minister of State for Business, Enterprise and Energy in “the ninth statement of regulation”, 2014, p. 4).

92

IDEA (…), De kwaliteit van de regelgeving in België: knelpunt of hefboom voor competitiviteit?, rapport in opdracht van het VBO, p. 68.

93

P. Van Humbeeck, “Betere regelgeving in Vlaanderen: quo vadis?”, in TVW, 2017, I, p. 36-37.

UNIZO streeft daarom voor:

worden afgewogen of ook dergelijke termijn voldoende

· h et invoeren van een publiek beschikbare regel-

is voor een zelfstandige ondernemer. Zo niet, dient de

gevingsagenda (naar Europees voorbeeld94) met een

inwerkingtreding best te worden opgeschoven naar een volgend

duidelijke roadmap95. Deze moet ook toelaten dat RIA’s

vast verandermoment.

reeds in een zeer vroege fase worden gerealiseerd. Hier kan
worden verwezen naar Nederland, waar de Rijksoverheid
een app ter beschikking stelt aan ondernemers om hen

Kwaliteit-onderbouwing

continu op de hoogte te houden van wetswijzigingen en
nieuwe regels.

Zowel op Vlaams als federaal niveau werden onvoldoende

· Het hanteren van vaste verandermomenten van nieuwe

resultaten behaald op het gebied van evidence-based legislation.

en wijziging van wetgeving. De OESO beschouwt Common

De redenen hiervoor zijn voor de hand liggend. De opmaak

Commencement Dates (CCD) als een goede praktijk

van een kwaliteitsvolle RIA wordt te vaak ervaren als

en ‘fundamentally helpful to business’.96 Op Europees

een last-minute burden100 en de bestaande systemen van

niveau is het principe opgenomen in de Small Business

reguleringsimpactanalyse missen slagkracht.

Act for Europe uit 2008, waarbij eveneens lidstaten werden
verzocht na te gaan of het zinvol is vaste ingangsdata voor

Hieraan kan worden tegemoet gekomen door:

nieuwe wetgeving in te voeren en jaarlijkse overzichten

· D e tijdsverplichting op te leggen om de RIA aan te

daarvan te publiceren. Verschillende landen zoals de UK

vangen ten laatste bij aanvang van de uitwerking van de

(2006), Nederland (2010), Frankrijk (2011) en Litouwen

ontwerpregelgeving en deze te hebben afgewerkt vóór de

(2013) beschikken reeds over een dergelijk systeem.

eerste beleidscoördinatiegroep (IKW);

Zowel op Vlaams als federaal niveau werd hierover in de

· Een uitbreiding van de bevoegdheid van het nationale

vorm van een beleidsnota/verklaring reeds gesproken,

orgaan voor regeltoetsing (op federaal niveau het

maar zien we onvoldoende consistentie. UNIZO verzoekt

Impactanalysecomité (IAC) naar Engels voorbeeld.

dan ook in de eerste plaats voor een zachte vorm97 van

Daar krijgt het Regulatory Policy Committee (RPC) o.a. 30

‘vaste verandermomenten’ (bv. omzendbrief) mits sterk

werkdagen (i.t.t. vijf werkdagen voor het IAC) om een

politiek engagement. Bij gebrek hieraan, zal een meer

standpunt te formuleren over de impactanalyse. Indien de

verplichtende vorm aangewezen zijn. Hierbij mag men

RPC tot het initiële oordeel komt dat de kwaliteit van de RIA

echter niet blind zijn voor de vele toepassingsproblemen

onvoldoende is, wordt een ‘Initial Review Notice’ gestuurd.

die bestaan in vermelde landen door de tal van mogelijke

Departementen worden dan verwacht om binnen de 15

uitzonderingen op dit principe. Een gelijke afstemming

werkdagen te reageren waarop het RPC opnieuw binnen

tussen het Vlaams en federaal niveau is eveneens cruciaal.

de 15 dagen moet reageren.101

Implementatie

Ook nationale input via het nationale controleorgaan
tijdens Europese impact assessment

De huidige gemeenrechtelijke termijn van inwerkingtreding
van nieuwe wetgeving van 10 dagen na publicatie in het

Toekomstige Europese wetgeving wordt tijdens een impact

Belgisch Staasblad komt vaak in strijd met het “think small first”

assessment vooralsnog niet formeel voorgelegd aan de nationale

principe wat leidt tot ergernis, extra kosten en quick solutions,

raden voor regeltoetsing. Dit zou nochtans niet enkel Europa

zowel bij ondernemers98 als overheidsinstellingen. Een langere

verplichten haar huiswerk steeds grondig te maken, maar

minimumtermijn tussen publicatie en inwerkingtreding

de Europese wetgever ook toelaten om (nog) meer rekening

van nieuwe wetgeving is aangewezen. UNIZO verwijst hiervoor

te houden met mogelijkse implementatiemoeilijkheden bij

naar de suggestie van de SERV99 voor een gemeenrechtelijke

bepaalde lidstaten. Dit zou uiteraard wel meer middelen

minimumtermijn van 2 maanden, al moet steeds voldoende

vereisen voor de nationale raden voor regeltoetsing.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/planned_commission_initiatives_2016_0.pdf

95

Een roadmap of procesnota geeft inzicht in de planning en organisatie van de belangrijkste processtappen en participatiemomenten.

96

OECD (2010). Regulatory policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest, OECD Publishing.

97

Naar voorbeeld in het rapport SERV, Vaste Verandermomenten, 31 oktober 2016, SERV, Brussel, p. 3.

98

In het rapport van het FPB - DAV (p.20) gaat ruim 55% van de ondervraagde ondernemingen niet akkoord met de stelling dat regelgeving tijdig wordt meegedeeld voor naleving.

99

SERV, Rapport: Vaste verandermomenten, 31 oktober 2016, p. 22.

100

Zie o.a. K. Poel, W. Marneffe en P. Van Humbeeck, “De federale regelgevingsimpactanalyse: nood aan hervormingen?”, TVW 2016(3), p. 196-216 en het Jaarverslag (2016)

101

Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2018), Better Regulation Framework: Interim Guidance, p. 11.

van het Impactanalysecomité.
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KMO-vriendelijke wetgeving, zonder gold plating
Dat gebeurt niet alleen bij de uitwerking van omzettingswetten
98,7% van alle ondernemingen in Europa zijn (kleine) KMO’s.

(denk maar aan de uitwerking van het cashverbod in België

Logischerwijze moeten KMO’s dan ook het uitgangspunt

waardoor heel wat omzet wegvloeit naar de buurlanden), maar

zijn bij de opmaak van nieuwe regelgeving. Het Europese

ook op veel subtielere manieren, zoals bij de interpretaties

sleutelprincipe “Think Small First”, afkomstig uit de Small

door toezichthouders. Denk maar aan de uitholling van

Business Act (2008) en de daaruit volgende “KMO-test” beamen

belangrijke uitzonderingen op de GDPR voor KMO’s door de

deze zienswijze. De nodige instrumenten zijn hiervoor aanwezig

toezichthouder, zoals het bijhouden van een administratief

in de vorm van de Europese richtlijnen (2015) en de in juli 2017

zwaar verwerkingsregister, of aan de ‘Guidelines’ van de FOD

herziene toolbox voor betere regelgeving.102

Economie, waarbij zij een bepaalde interpretatie van (Europees
geïnspireerde) consumentenwetgeving kunnen opleggen

Helaas moet steeds opnieuw worden vastgesteld dat zowel op

en afdwingen. Dergelijke rechtstreekse of onrechtstreekse

Europees

als nationaal104 niveau, de KMO-test niet of op

vormen van gold plating, zorgen niet alleen voor bijkomende

onvoldoende wijze wordt uitgevoerd. Het gaat dan vooral om een

onduidelijkheden voor KMO’s, maar verzwakt ook hun positie

gebrekkige voorafgaandelijke consultatie en/of kostenanalyse.

binnen de interne markt.

Europa moet daarom haar eigen richtlijnen rond de KMO-test

Efacturatie

103

beter naleven. Naast het verhogen van het politiek engagement
kan dit verder worden gestimuleerd door:
· het opnemen van de Small Business Act in het Europees

Europa 105 stuurt aan op de overstap naar efacturatie. De
overheden dienen hierbij een voortrekkersrol te spelen.

semester. Het nauwer betrekken van KMO-organisaties bij

Op Vlaams niveau is efacturatie bij overheidsopdrachten

het proces van het Europees semester zou namelijk voor

verplicht (zonder uitzondering) sinds 1 januari 2018. Ook op

een betere monitoring van de Small Business Act zorgen;

federaal niveau is momenteel een wetsontwerp hangende dat

· m eer slagk racht te voorzien voor de Raad voor

efacturatie verplicht zou maken vanaf 2020.

Regelgevingstoetsing bij het uitvoeren van een impact
assessment (en het evalueren van de KMO-test).

De bedoeling is dat efacturatie de norm wordt, niet enkel in
een B2G-context, maar uiteindelijk ook B2B. UNIZO is hier een

Ook op nationaal niveau moeten de Europese richtlijnen

sterke voorstander van. Efacturatie moet niet enkel zorgen voor

i.v.m. de KMO-test uitvoeriger worden omgezet in de

een administratieve vereenvoudiging, het is ook financieel

regelgevingsimpactanalyse én beter worden nageleefd.

interessant106 en helpt in de strijd tegen fraude. Daarnaast

Dit vraagt tevens voor een groter politiek engagement en

kan men er niet omheen dat ook op internationaal niveau,

een uitbreiding van de slagkracht van het controleorgaan

efacturatie aan belang wint (bv. Italië). België mag hier dan ook

(Impactanalysecomité).

zeker niet achterblijven. UNIZO vraagt dan ook uitdrukkelijk
betrokken te worden bij de verdere ontwikkeling van dit project.

Tot slot moet er ook een duidelijk engagement zijn van de nieuwe
regering om niet aan gold plating te doen bij de omzetting of

Cruciaal is evenwel dat de KMO als uitgangspunt wordt

toepassing van Europese wetgeving, noch rechtstreeks, noch

genomen. Anders bestaat het risico dat het gehele project als

onrechtstreeks.

een nieuwe administratieve last wordt ervaren. Ten eerste is
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efacturatie voor vele ondernemers (en ook nog steeds voor een
Europa heeft in haar SBA Review van 2011 een duidelijk pleidooi

niet te verwaarlozen aantal boekhouders) onbekend terrein.107

gehouden tegen overimplementatie (‘gold plating’) van Europese

Informeren is dus cruciaal. Ten tweede moet ervoor worden

wetgeving binnen de Lidstaten. Helaas worden ondernemers

gezorgd dat alle overheidsinstanties (ook op lokaal niveau)

toch nog steeds met dergelijke gold plating geconfronteerd.

degelijk zijn uitgerust gezien de complexiteit. Ten derde mag

102

https://ec.europa.eu/info/better-regulation-toolbox_nl

103

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=7733; Zie ook de laatste - en tevens enige - SBA review uitgevoerd in 2011:
https://www.en.bmdw.gv.at/Enterprise/Documents/SBA%20Review%20Council%20Conclusions.pdf

104

In 68 RIA's (47%) werd het onderdeel kmo-toets niet correct ingevuld door de auteurs.

105

Zie de e-invoicingrichtlijn (richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten).

106

Uit het rapport van de DAV – Uhasselt blijkt dat een eenmanszaak jaarlijks 160,26 EUR kan besparen wanneer het volledig overschakelt op elektronische facturatie via digitaal

107

Zo blijkt uit de studie van DAV rond efacturatie dat vele ondernemers denken aan efacturatie te doen door het verzenden van een factuur in pdf of word-formaat, quod non. Ook blijkt

In dit geval blijft de KMO-test gewoon leeg of worden er enkel formele non-responsen ingevuld. Jaarverslag (2016) Impactanalysecomité, p. 16 en 22.

platform, een kleine onderneming 2.871,92 EUR, een middelgrote onderneming 10.740,27 EUR en grote ondernemingen ten slotte 59.433,44 EUR.
uit onze enquête ‘verkiezingen 2019’ dat +/- 30% efacturatie niet ziet zitten als standaard facturatiesysteem.
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efacturatie de ondernemer niet (ook niet in het begin) meer

Digitaal loket voor ondernemers over bestuursniveaus heen

kosten dan het papieren factuursysteem. Ten vierde moet

en met eenmalige authentificatieverplichting

men het ganse KMO-landschap meekrijgen, om een vlotte
(en frustratieloze) uitbreiding naar de B2B-context mogelijk

Zowel op Vlaams als federaal niveau werden reeds mooie

te maken.

digitaliseringsprojecten opgestart, zoals KBO+, eBox (federaal)
en het digitaal loket voor ondernemers (Vlaams). Dergelijke

Momenteel zijn we daar nog niet. Op Vlaams niveau is het

digitaliseringsinitiatieven zijn echter geen onmiddellijke

systeem al tweeëneenhalf jaar uitgerold, maar toch zien we

garantie op administratieve eenvoud, o.a. omwille van de

dat nog meer dan 40%108 gebruik maakt van het gratis maar

verschillende bestuursniveau. Een ondernemer is namelijk niet

ook ongebruiksvriendelijk Mercurius-platform (en het hele

gebaat bij verschillende mailboxen met allemaal verschillende

systeem waarschijnlijk percipieert als een administratieve

paswoorden en een ondernemersloket op slechts één niveau

last). Dit wilt dus zeggen dat men (of diens boekhouder) nog niet

(het is overigens onrealistisch om ervan uit te gaan dat

over een geüpdatet softwarepakket of een andere toepassing

ondernemers steeds de complexe bevoegdheidsverdeling

beschikt.

kennen). De toegevoegde waarde ten opzichte van de fysieke
variant blijft in dat geval te laag.

Efacturatie dient daarom verder worden gestimuleerd door:
· een snellere betalingstermijn toe te staan in geval van
elektronische facturatie B2G;

Om die reden moeten digitaliseringsprojecten zoals het
ondernemersloket (Vlaams initiatief) of KBO+ en de eBox

· het behouden van de verhoogde investeringsaftrek van

(beide federaal) steeds samen met de andere overheden worden

20% voor digitale vaste activa die dienen voor de integratie

ontwikkeld en uitgerold. De ondernemer is enkel gebaat bij

en de exploitatie van digitale factureringssystemen en dit

een digitale account met een sterke en gebruiksvriendelijke

ook na 2020 (zeker met het oog op de verdere uitbreiding

backoffice die ervoor zorgt dat men steeds bij de juiste

van efacturatie naar de B2B-context).

overheidsinstantie terecht komt, ongeacht het bestuursniveau
(“no wrong door-principe”) en zonder de noodzaak om steeds
opnieuw zich te identificeren (“single sign on-principe”).

Een digitale overheid
Opendata beleid
Volledig digitaal met aandacht voor ondernemers
Veder vraagt UNIZO dat meer wordt ingezet op een opendata
Dat elke overheid ‘mee’ moet zijn met de digitalisering spreekt

beleid. Open data moet de norm zijn, met respect voor de regels

voor zich. Alle transacties met de overheid moeten digitaal

inzake privacy, veiligheid en bescherming van vertrouwelijke

uitvoerbaar worden gemaakt, weliswaar met een opt-out optie

of commercieel gevoelige informatie. Momenteel is nog

voor de minder digitaal geletterden.

veel te weinig data publiek toegankelijk of enkel in een
unreadable format (bv. pdf) beschikbaar. Gesloten data mag

Tot dusver moet men vaststellen dat de nadruk voornamelijk

enkel kunnen mits expliciete verantwoording in lijn met het

ligt op e-dienstverlening naar burgers toe. Meer aandacht

Europees opendatabeleid. Open data moet kunnen leiden tot

voor ondernemers is nodig. zoals een verdere uitwerking van

verdere innovatie en meerwaardediensten. Hierbij moeten

het KBO+-programma109, toelating van ondernemingen tot

pps-projecten de absolute voorrang krijgen (co-creatie).

de Federal Authentification Service en (dringend!) een meer
ambitieuze implementatie van het “Only Once-principe”.

https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing/resultaten.

109

De regering Michel heeft de grondbeginselen vastgelegd van een verregaande hervorming van de Kruispuntbank van Ondernemingen. De hervormde Kruispuntbank
(KBO+) zal een authentieke bron worden van gegevens over de onderneming (waardoor publicatie van akten in het Staatsblad niet langer nodig is), die (enkel) digitaal
door de onderneming, de ondernemingsloketten of de notaris worden ingebracht. Tegelijk voorzag de Regering Michel dat de inbreng van gegevens kosteloos zal zijn voor
ondernemingen. De grondslagen die in de huidige legislatuur werden gelegd voor de hervorming van de KBO tot KBO+ moeten in de volgende legislatuur onverminderd
wordt voortgezet volgens de bovenstaande principes.
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2. Duurzame overheidsfinanciën met ruimte voor
investeringen
Als lidstaat van de Europese Unie is België verplicht om de

De voorbije jaren is het overheidsbeslag wel gedaald: voor het

bepalingen van het Stabiliteits- en Groeipact na te leven. Dit

eerst sinds 2010 kwam het niveau van de primaire uitgaven

Europees begrotingskader dwingt budgettaire discipline af

in nominale termen op minder dan 50% bbp uit en er wordt

bij de lidstaten via twee luiken: een correctief en een

verwacht dat dit eind 2019 49,3% zal bedragen. Uit het

preventief luik.

jaarverslag 2017 van de Nationale Bank van België blijkt ook
dat het stijgingstempo van de reële primaire uitgaven in 2014,

Het correctieve luik bepaalt dat het begrotingstekort

2015, 2016 en 2017 minder groot was dan de bbp-groei in volume

van de lidstaten minder dan 3% bbp moet zijn, los van de

(dus gecorrigeerd voor prijzen). In de periode 2007-2013 was

conjuncturele omstandigheden en dus in nominale termen.

dit niet het geval en stegen de overheidsuitgaven sneller dan

De schuldgraad moet ook onder de 60% bbp blijven of althans

de economische groei. In de periode 2014-2017 realiseerde de

die waarde tegen een ‘aanvaardbaar’ ritme benaderen.

gezamenlijke overheid eveneens een positief primair saldo.

Tenslotte is er ook de primaire uitgavennorm 110. Deze

Het financieringssaldo is wel al jaren negatief door de hoge

norm legt een jaarlijks, maximaal groeiritme vast van de

intrestlasten.

evolutie van de overheidsuitgaven die te maken hebben met
recurrente uitgaven en overheidsinvesteringen (dus exclusief
intrestlasten). De Europese Commissie schuift in haar meest

TABEL - Financieringssaldo en schuld van de gezamenlijke
overheid (= federaal, regionaal en lokaal)

recente Landenspecifieke Beleidsaanbevelingen een nominale

2014

2015

2016

2017

Ontvangsten
(1)

52,1

51,3

50,7

51,2

Primaire
uitgaven
(2)

51,9

50,8

50,3

49,7

Primair saldo
(2)-(1)

0,2

0,6

0,4

1,5

Rentelasten
(3)

3,3

3,0

3,0

2,5

-3,1

-2,5

-2,5

-1,0

minstens 0,6% bbp vereist.

Financieringssaldo
(2)-(1)-(3)

Het is bekend dat België er slechts beperkt in slaagt om de

Overheidsschuld

105,5

106,8

106,0

102,8

uitgavennorm van 1,8% bbp in 2019 naar voren. Er moet ook
werk worden gemaakt van interbestuurlijke coördinatie om snel
duidelijkheid te scheppen in de verdeling van de inspanningen
over de verschillende bestuurlijke niveaus.
Het preventieve luik van het Stabiliteits- en Groeipact schrijft
lidstaten voor dat ze moeten voldoen aan een Middellange
Termijn Doelstelling (MTO). De MTO is een structureel
begrotingssaldo111, specifiek voor elk land. De realisatie
van de MTO biedt de garantie dat de publieke financiën
toekomstbestendig zijn. De MTO voor België bedraagt 0% bbp
en om dit niveau te bereiken is een jaarlijkse inspanning van

budgettaire bepalingen van het Stabiliteits- en Groeipact na te

Cijfers in % bbp . Bron: jaarverslag 2017 van de Nationale Bank van België (p.131)

leven. Omdat we nog steeds met begrotingstekorten kampen
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– het Federaal Planbureau raamt een structureel tekort van de
gezamenlijke overheid van -1,0% bbp in 2018 en -1,4% bbp in

Een belangrijke uitdaging voor de begroting is het opkrikken

2019 – zakt de overheidsschuld slechts beperkt. In 2017 bedroeg

van overheidsinvesteringen. Dit wordt onder andere bevestigd

die schuld 102,8% bbp, wat nog steeds veel hoger is dan de

in het Stabiliteitsprogramma 2018-2021 van de Hoge Raad

meest andere lidstaten van de Europese Unie112. Dit betekent

van Financiën en in het jaarverslag 2017 van de Nationale

ook aanzienlijke rentelasten: België betaalt elk jaar ruim

Bank van België. Ondanks hun multiplicatoreffect op de

11 miljard aan rentelasten.

economische bedrijvigheid zijn de overheidsinvesteringen

110

overheidspersoneel, bruto-investeringen in vaste activa, aankopen van goederen en diensten en subsidies aan ondernemingen. De primaire uitgaven zijn een maat om te
kijken hoeveel een regering uitgeeft, zonder de last uit het verleden (= overheidsschuld) mee te rekenen.
111

Structureel verschilt van nominaal in de zin dat er gecorrigeerd wordt voor de stand van de conjunctuur en voor eenmalige factoren aan inkomsten- en uitgavenzijde. Vaak
zijn er discussies over groeicijfers en de definitie van eenmaligheid. Wanneer men spreekt over structureel evenwicht dan zijn de intrestlasten weerhouden.

112
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Primaire uitgaven zijn uitgaven zonder de intrestbetalingen die de overheid moet doen op zijn overheidsschuld. Zij omvatten sociale uitkeringen, bezoldigingen van het

Duitsland: 64,8%, Nederland: 57,7%, Frankrijk: 96,9%, gemiddelde Eurogebied: 89,3%. Cijfers voor 2017 op basis van het jaarverslag 2017 van de Nationale Bank van België.

(gedefinieerd als investeringen in bruto-activa zoals gebouwen,

Planbureau114 een inflatie van 1,7% (consumptieprijsindex)

bouwwerken, ICT-infrastructuur en immateriële activa zoals

en een economische groei ter waarde van 1,6% bbp

R&D-uitgaven113) gezakt van 5,0% bbp begin de jaren ’70 tot

in volume, samen dus 3,1%. Tegelijk stelt de Europese

2,2% in 2016. Daarmee scoort België (samen met Duitsland)

Commissie een primaire uitgavennorm van 1,8% voor in

slechter dan de meeste andere Europese landen. Bovendien

2019. Dit betekent dus dat niet alle budgettaire ruimte

tonen studies aan dat nieuwe investeringen sinds het eind van

opgesoupeerd mag worden maar bijvoorbeeld moet dienen

de jaren ’80 de waardevermindering van de vaste activa uit

om de schuldgraad terug te dringen.

hoofde van eerdere investeringen amper of in sommige jaren

· Meer begrotingscoördinatie in het Overlegcomité. Sinds

zelfs niet compenseren. Het gevolg: de Belgische kapitaalstock

zijn ontstaan in 2013 zijn er binnen het Overlegcomité

in % bbp is laag – 36% terwijl dit in Duitsland 43%, in Frankrijk

nog geen bindende afspraken gemaakt kunnen worden

52% en in Nederland 58% is – en sinds 1995 is de nettovorming

over de verdeling van de begrotingsinspanningen over de

van vaste activa in % bbp vrijwel ononderbroken geslonken.

bestuurlijke niveaus. De voorbije jaren namen de gewesten

Dit is duidelijk merkbaar aan de slechte staat van sommige van

en gemeenschappen akte van het begrotingstraject

de publieke infrastructuur (school- en overheidsgebouwen,

dat voor de gezamenlijke overheid was uitgetekend

tunnels).

(Europa kijkt altijd naar het geconsolideerd niveau),
zonder dat er doelstellingen werden geformuleerd voor

→ UNIZO-voorstellen voor duurzame overheidsfinanciën

de individuele overheden. Dat gebrek aan duidelijke en
bindende afspraken voor begrotingsinspanningen is een
belangrijke drempel voor de toepassing van de primaire

· Pas de primaire uitgavennorm effectief en consequent

uitgavennorm. Die norm geldt immers voor alle overheden

toe. De Europese Commissie bepaalt – reeds enkele jaren

samen waardoor de federale overheid, de gemeenschappen

– op jaarlijkse basis wat de maximale groei (in %) van de

en gewesten (en ook de lokale besturen) moeten overleggen

primaire uitgaven mag zijn, gecorrigeerd voor belastingen

over wie welke budgettaire inspanningen levert. En nog

en exclusief intrestlasten. Voor 2018 gaat het om 1,6% en

belangrijker: de verdeling van die inspanningen over de

voor 2019 om 1,8%. Over de periode 2014-2017 voldeed België

114

· Duurzame overheidsfinanciën gaat ook over wat men

Nochtans beschouwt de Europese Commissie de primaire

met de uitgaven realiseert. UNIZO pleit daarbij voor meer

uitgavennorm steeds nadrukkelijker als het belangrijkste

efficiëntie en kwaliteit van de publieke dienstverlening. Uit

evaluatiecriterium (naast het begrotingstekort, de

een studie115 van de Nationale Bank van België blijkt dat er

schuldgraad en de MTO). UNIZO onderschrijft sterk het

flink wat ruimte is voor verbetering inzake de efficiëntie

doel van de norm, namelijk om de uitgaven waar de

van het overheidsoptreden. UNIZO stelt zich daarbij in

overheid rechtstreeks impact op heeft op een duurzaam

de eerste plaats vragen bij de werkingskosten van al de

pad te houden of, in andere woorden, in lijn met wat het

verschillende bestuurlijke niveaus en instanties alsook

groeivermogen van de economie toelaat.

de complexiteit van wetgeving. Om meer overheids-

· Dat de overheidsuitgaven mogen stijgen (‘een maximaal

efficiëntie te realiseren dient men onder andere te zetten op

groeipercentage in nominale termen’) betekent overigens

een adequater beheer van de werkingskosten door middel

niet dat er niet zal moeten bespaard. Hiervoor moet

van informaticatoepassingen en door administratieve

ook rekening worden gehouden met de inflatie en de

vereenvoudiging, de afschaffing van de Senaat, en fusies

economische groei. Voor 2019 verwacht het Federaal

tussen gemeenten en intercommunales.

ESR-codes 7 en 65.
https://www.plan.be/press/communique-1788-nl-vooruitzichten+voor+de+belgische+economie+tijdens+de+volgende+vif+jaar+vertraging+van+de+economische+groei+
zeer+lage+werkloosheidsgraad+en+geen+begrotingsevenwicht

115

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2017/ecotijdi2017_h2.pdf
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verschillende beleidsdomeinen.

enkel in 2015 aan de toen geldende primaire uitgavennorm.
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→ UNIZO-voorstellen voor meer
overheidsinvesteringen
· U NIZO pleit voor een aparte behandeling van over-

enkel om de verantwoording van projecten naar burgers

heidsinvesteringen in het Stabiliteits- en Groeipact.

en gebruikers toe (cf. bewaarschriften). Het gaat ook om (1)

Momenteel beschouw t de Europese Commissie

interbestuurlijke coördinatie tussen gemeenten, gewesten

investeringen als een lopende uitgave. Miljarden-

en het federale niveau en (2) het betrekken van private

investeringen hebben dus een belangrijke impact op

partners voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het

het begrotingssaldo en de schuldgraad. In tijden van

onderhoud en het beheer van de publieke infrastructuur

budgettaire krapte zijn investeringen daarom het eerste

(cf. publiek-private samenwerkingsverbanden).

slachtoffer, ook al omdat hun realisatie en rendement

· Naast de vraag om meer overheidsinvesteringen moeten

pas op lange termijn tot uiting komen. Om het aandeel

we ons ook afvragen: in wat moet er geïnvesteerd worden?

overheidsinvesteringen in % bbp (zie hierboven) op te

UNIZO pleit voor een focus op investeringen die de

krikken richting 4% (Zweedse en Finse scores van rond de

productiecapaciteit van een economie positief beïnvloeden.

4% zijn de hoogste van Europa) ziet UNIZO twee hefbomen:

Dat betekent investeringen in O&O, onder wijs en

de gouden financieringsregel en afschrijvingspolitiek.

infrastructuur, meer dan in overheidsgebouwen. Voor wat

UNIZO pleit voor verder dialoog met de Europese

betreft investeringen in O&O gaat het om subsidies/dotaties

Commissie om te bekijken in welke mate deze hefbomen

voor universiteiten, labo’s en onderzoeksinstellingen

ingevoerd kunnen worden.

(bijv. imec, Vlaams Instituut voor Biotechnologie). Voor

· De gouden financieringsregel schrijft voor dat de lopende

onderwijs gaat het om schoolgebouwen (cf. ‘vaste activa’).

uitgaven moeten gedekt worden door lopende inkomsten

Voor infrastructuur tenslotte gaat het om investeringen

en dat er geen schulden mogen worden aangegaan om de

in transportinfrastructuur enerzijds (wegen, havens,

lopende uitgaven te financieren. Overheidsinvesteringen

spoorwegen en luchthavens en andere vormen van

vallen echter buiten het bestek van lopende uitgaven en

openbaar vervoer) en investeringen in communicatie-

hiervoor mogen dus wel schulden aangegaan worden.

en energienetwerken anderzijds.

Op lange termijn zijn overheidsinvesteringen een bron
van potentiële economische groei en, daarom, van
toekomstige fiscale opbrengsten. Door de financiering
van investeringen via leningen toe te staan, worden ook

3. D uurzame overheidsfinanciën door een
duurzaam pensioenstelsel

de kosten in de tijd gespreid. De Europese Commissie dient
een hoger structureel tekort toe te staan dat overeenkomt

De impact van de vergrijzing is momenteel ten volle voelbaar in

met het bedrag van de netto-investeringen.

de pensioenuitgaven en zal zich verder doortrekken tot 2040. In

· Vervang bij de berekening van het financieringssaldo

2007 werd 8,6% van het BBP aan pensioenen besteed. Dit jaar

de bruto-investeringsuitgaven door afschrijvingen van

gaat het reeds om 10,2% van het BBP, ofwel 44,2 mia EUR. Tegen

investeringen. Het huidige begrotingskader bepaalt dat

2040 zullen de pensioenuitgaven 12,7% van het BBP bedragen.

het integrale investeringsbedrag bij de start van het

Dit betekent dat we tegen 2040 – omgerekend in euro’s van

overheidsproject in de begroting moet opgenomen worden.

vandaag – 10 mia EUR extra moeten vinden om de lopende

· Het belang van internationale en nationale fondsen

pensioenen te betalen. Deze immense oefening moet gebeuren

ter ondersteuning van de financiering van publieke

in een moeilijke context.
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investeringen kan nauwelijks overschat worden. De
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Europese Unie voorziet ongeveer 120 miljard euro in de

Ons land is nu reeds belastingkampioen en heeft een immens

EU-begroting 2021-2027 voor investeringsprogramma’s

overheidsbeslag. We spenderen 52,2% (2017, Eurostat) van al wat

zoals InvestEU, het Euratom-programma, Horizon Europa

we produceren aan sociale uitgaven, overheidsapparaat, enz.

en Digital Europe. Op Belgisch niveau werkt de federale

Dit is het derde hoogste percentage binnen de Europese Unie.

regering aan een investeringspact waar 60 miljard euro mee

Een verhoging van de belastingen of sociale bijdragen om de

zou zijn gemoeid. Om deze middelen zo efficiënt mogelijk

vergrijzing te betalen, is dus niet realistisch. De gevolgen op

in te zetten en om tot succesvolle projectrealisaties te

vlak van concurrentievermogen en belastingdruk zullen dan

komen pleit UNIZO voor een (pro)actieve betrokkenheid

zodanig negatief zijn dat dit de sociale zekerheid evengoed

van de stakeholders uit het veld. Daarbij gaat het niet

ondergraaft.

Het zou evenmin correct zijn om een verschuiving binnen het

debat nooit uit de weg gegaan. Een sterke sociale zekerheid,

overheidsbudget te organiseren, waarbij de nodige middelen

die iedereen een behoorlijk pensioen biedt, is in het voordeel

onttrokken worden aan andere departementen en groepen in

van de volledige samenleving en zeker ook de economie.

de samenleving. Er zou dan bespaard moeten worden op zorg,
gezondheidszorg, justitie, infrastructuur, onderwijs, enz. om

Of dit nieuw maatschappelijk contract noodzakelijk de vorm

de stijgende pensioenuitgaven te kunnen betalen.

van een puntenstelsel moet aannemen, is nog niet duidelijk.
Het puntenstelsel heeft als voordeel dat het gepaard kan gaan

De meest valabele piste om de pensioenuitgaven en dus de

met enkele noodzakelijke hervormingen, zoals de invoering

overheidsfinanciën onder controle te houden, blijft dus om met

van een normale pensioenleeftijd, een referentieloopbaan

zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan de slag te blijven.

en actuariële correctie. De hervorming zou ook aangegrepen

Opeenvolgende regeringen hebben maatregelen genomen om

kunnen worden om de pensioenstelsels van de werknemers en

dit te realiseren. Het werk is echter nog niet af. De effectieve

de zelfstandigen dichter bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door

pensioenleeftijd ligt in België op 61 jaar, twee jaar lager dan in

de correctiecoëfficiënten bij de zelfstandigen aan te passen en

de buurlanden. De arbeidsparticipatie van oudere werknemers

de waarde van een punt gelijk te zetten in het werknemers-

(50 – 64 jaar) neemt toe, maar ligt nog steeds ver onder het

en het zelfstandigenstelsel.

EU-gemiddelde (56,6% tegenover 63,4%). Om deze situatie te
verbeteren zijn hervormingen nodig op verschillende vlakken

Er zijn echter ook enkele belangrijke risico’s en onzekerheden

(anciënniteitsverloning aanpakken, opvolging en begeleiding

aan een puntenstelsel verbonden die eerst moeten worden

van oudere werklozen en SWT-ers, enz.). Daarnaast zijn er nog

uitgeklaard vooraleer een beslissing kan worden genomen.

steeds bijkomende pensioenhervormingen nodig.

Het gaat onder andere om het volgende:
· H et puntenstelsel houdt in dat het inkomen dat
voor de berekening van het pensioen in aanmerking

→ UNIZO-voorstellen

wordt genomen voortaan geherwaardeerd in plaats
van geïndexeerd wordt. Dit omdat de waarde van de

· De invoering van een flexibele pensioenleeftijd, op basis
van een referentieloopbaan van 45 jaar;
· Actuariële correcties voor wie voor het bereiken van de
referentieloopbaan op pensioen gaat;
· Een beperking van de impact van de gelijkstellingen op de
pensioenberekening. Bij mannelijke werknemers bestaat

opgebouwde pensioenrechten niet enkel zal evolueren met
de inflatie, maar ook zal stijgen in functie van de stijging
van het gemiddeld loon/inkomen. De budgettaire impact
hiervan, is zeer omvangrijk. Na enkele jaren zit je met een
miljardenvermeerdering van de pensioenlast als gevolg
van de invoering van de herwaardering.

30% van de pensioenloopbaan uit niet-gewerkte jaren. Bij

· Om de pensioeninstellingen toe te laten de omzetting

vrouwelijke werknemers gaat het om 37%. Deze periodes

naar een puntenstelsel voor te bereiden, zouden

worden in de pensioenberekeningen voor het merendeel

aanpassingen aan de berekeningsmodaliteiten van het

gelijkgesteld aan het laatst verdiende loon. Sommige

pensioenbedrag voor 5 jaar bevroren worden. Dit zet een

periodes van werkloosheid, SWT en landingsbanen worden

rem op noodzakelijke hervormingen.

ondertussen gelijkgesteld aan het minimum jaarrecht.

· I n het overgangsjaar worden de reeds opgebouwde

Verdere aanpassingen zijn echter nodig om het principe

pensioenrechten omgezet naar pensioenpunten. Er zullen

ingang te doen vinden dat werken altijd meer pensioen

dan verschuivingen plaatsvinden tussen pensioenrechten

moet opleveren dan niet werken.

van mensen. Daardoor heeft de hervorming in het
overgangsjaar winnaars en verliezers. De verliezers
moeten daarbij pensioenrechten afstaan, opdat anderen

puntenstelsel. UNIZO staat achter het idee van een nieuw

extra pensioenrechten krijgen ten opzichte van vandaag

maatschappelijk contract waarbij over en tussen generaties

en dit binnen een budgettair neutraal kader. Zij zullen dit

wordt afgesproken hoe het pensioenstelsel er moet uitzien

niet rechtvaardig vinden.

en hoe de financiering ervan wordt geregeld. We zijn dit
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De UNIZO-voorstellen
per beleidsniveau
FEDERAAL

VLAANDEREN

BRUSSEL

EUROPA

HERVORMING VAN DE FISCALITEIT VOOR ONDERNEMERS ↓
Optimalisering vennootschapsbelasting

x

Belastingaftrek van 20% voor eenmanszaken

x

Geen verhoging BTW-drempel

x

Fiscaal controle: opmaak charter en decentralisering

x

x

Roerende voorheffing van 30% naar 21%
Belasting op digitale activiteiten van grote

x

internationale ondernemingen
Invoering van een gemeenschappelijke

x

belastinggrondslag voor vennootschappen (CCTB)
Een nieuw fiscaal pact met lokale besturen

x

De dubbele “m²”-belasting op de oppervlaktes bestemd

x
x

voor handels- en industriële activiteiten verlagen

EEN MEER DYNAMISCHE ARBEIDSMARKT ↓
Een loonlastverlaging gericht op de lage en middenlonen
Verlenging en automatische toekenning van de
doelgroepvermindering eerste aanwerving
Presteren van overuren gemakkelijker maken en kost
verlagen
Flexijobs uitbreiden tot minstens alle arbeidsintensieve
sectoren

x
x

x

x

Onbelast bijklussen bijsturen of alle werkgevers en
zelfstandigen vrijstellen van sociale bijdragen op de

x

eerste 6000 euro
Beperking werkloosheidsuitkering in de tijd, en
in afwachting de beschikbaarheid van werklozen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

vereenvoudigen
Een regelgevend kader voor positieve acties om
kansengroepen naar ondernemingen te krijgen
Re-integratiepremie voor werkgevers om mensen in
arbeidsongeschiktheid te re-integreren
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marktregisseur, ook voor leefloongerechtigden
Meer mogelijkheden voor arbeidsmigratie

x

FEDERAAL

VLAANDEREN

BRUSSEL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EUROPA

(VERVOLG) EEN MEER DYNAMISCHE ARBEIDSMARKT ↓
Skillassessment voor wie werkloos wordt
Een zelfde tegemoetkoming voor de reguliere economie als
de sociale economie bij aanwerving van kansengroepen
Verplicht werkplekleren of stages bij elke richting in
secundair en hoger onderwijs
Duaal leren als volwaardige leerweg binnen het onderwijs,
ook hoger en volwassenenonderwijs
Versterking harmonisatie Syntra vzw’s en Syntrum
Syntra Vlaanderen als complete regisseur in vorming en

x

opleiding op de arbeidsmarkt
Vorming van werknemers in ondernemingen stimuleren
door oa verhoogde fiscale aftrek in vorming
Ruimere mogelijkheden voor het scholingsbeding

x

x

x

x

x

x

Bijkomende plaatsen voor kinderopvang, ook buiten de
klassieke werkuren
Grotere flexibiliteit in arbeidsovereenkomsten, en
drastische vereenvoudiging arbeidsduurreglementering
met veel ruimte voor individuele afspraken tussen

x

werkgever en werknemer
Meer mogelijkheden voor het uitlenen van werknemers
Duidelijke spelregels om te hoge afkoopsom bij definitieve
aanwerving na interim te vermijden
Invoering van een slimme carensdag, sectoraal uitgewerkt
Drastische vereenvoudiging van de welzijnswet en betere
dienstverlening voor KMO’s

x
x
x
x

Een reductie van het aantal paritaire comités

x

Betere omkadering van het stakingsrecht

x

Minder beschermde werknemers in het kader van sociale
verkiezingen
Vrij Aanvullend Pensioen waarbij de werkgever bijdragen

x
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FEDERAAL

VLAANDEREN

BRUSSEL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EUROPA

EEN ONDERNEMERSCHAPSSTIMULERENDE OMGEVING ↓
De bijkomende middelen van een eventuele
kilometerheffing moeten volledig geïnvesteerd in
mobiliteit en het vervoersnetwerk
Investeringen in fietsbeleid

x

Hogere gewichtslimiet voor vrachtwagens
Maatregelen voor vlottere (E-commerce) leveringen, met
o.a afstemming tonnagebeperkingen en venstertijden
Beter onderhoud van wegeninfrastructuur en wegwerken
van missing links
Investeringen in openbaar vervoer, net- en
gewestoverschrijdend

x

Verduidelijking van de rol van de vervoerregio’s

x

Inhaaloperatie elektrische laadpalen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Uniforme spelregels voor lage emissiezones
Bij kernuitstap concreet plan voor tijdige
bijkomende (gas)centrales

x

x

x

Daling distributienettarrieven door sommige
openbaredienstverplichtingen niet in nettarieven te
verrekenen
Concrete uitwerking energienorm

x

Geen verdere verstrenging energieprestatie-eisen voor
gebouwen
Hernieuwbare energieprojecten stimuleren door oa
barrières voor directe lijnen te slopen
Meer en betere recyclage van verpakkingen door oa
productnormen voor verpakkingen op Europees niveau
en aanpassing strenge hygiëne-en veiligheidsvereisten in

x

x

belang van circulaire economie
Inkomsten federale verpakkingsheffing gebruiken voor
duurzaam verpakkingsbeleid
De Europese definitie van afvalstof op uniforme manier
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Eén Europees elektronisch afvalloket en “fast track”
procedure voor transport van afval
Eenvoudiger recyclage van afvalstoffen met “zeer
zorgwekkende stoffen” (REACH)

x

x

x

x

x

x

FEDERAAL

VLAANDEREN

BRUSSEL

EUROPA

(VERVOLG) EEN ONDERNEMERSCHAPSSTIMULERENDE OMGEVING ↓
Aanpassing stockage van afvalstoffen

x

Klimaatbeleid gebaseerd op de totale koolstofvoetafdruk

x

met dus meer kansen voor lokale productie
Bestaande regulering stof-, geluids- en trillingshinder voor

x

aannemers vereenvoudigen en harmoniseren
Goedkeuring beleidskaders van het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen (BRV), en bijsturing van het Gewestelijk Plan
voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) met meer garanties

x

x

x

x

x

x

voor handel en industrie
Stedenbouwkundige voorschriften die meer een mix van
functies mogelijk maken, en kader voor regelluwe zones
Meer “bruikbare” bedrijventerreinen voor KMO’s
Soepeler aanpak voor oplossing zonevreemde bedrijven

x

(planologisch attest en RUP)
Uitbreiding van kernwinkelgebied naar kerngebied

x

voor alle vormen van bedrijvigheid
Schema voor handelsontwikkeling koppelen aan het

x

x

Gewestelijk Bestemmingsplan in Brussel

EEN BETER SOCIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN ↓
Een matiging van de verhogingen bij laattijdige betaling
van de sociale bijdrage

x

Het commerciële luik van het NEO-project stopzetten

x

Harmonisering van de pensioenberekening van de
zelfstandige met die van de werknemer, en dus afschaffing

x

van de correctiecoëfficiënten
Opbouw pensioenrechten op basis van minimuminkomen
door zelfstandigen in moeilijke financiële omstandigheden

x

Meer mogelijkheden voor arbeidsongeschikte
zelfstandigen, met oa de invoering van een
gezondheidsbudget, een vrijstelling van bijdragen, en

x

afschaffing van de carensperiode voor zelfstandigen die
langer dan 2 weken arbeidsongeschikt zijn
Maatregelen voor zelfstandigen in armoede, door oa toe te
x

periode te combineren met een nieuwe activiteit
Personen met een handicap mogelijkheid bieden om hun
bijdrage als bijberoep te betalen

x
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FEDERAAL

VLAANDEREN

BRUSSEL

EUROPA

ONDERNEMERSCHAP ONDERSTEUNEN EN ONEERLIJKE CONCURRENTIE WEGWERKEN ↓
Een bredere innovatierol voor VLAIO waar aanvragers

x

hun innovatief idee kunnen pitchen
Een opvolger voor het traject innovatievolgers bij VLAIO

x

Meer aandacht voor sensibilisering bij Brusselse KMO’s
Een masterplan voor digitale topinfrastructuur
Een verlaging van de kostprijs van telecomproducten
voor KMO’s
Een overkoepelend kenniscentrum voor digitalisering
bij bedrijven

x
x

x

x

x

x

x

x

Versterking van de FIT-ondersteuning voor internationaal

x

actieve KMO’s
De kostprijs van exportdocumenten en legalisaties
van handelsdocumenten verlagen, en de snelheid van

x

procedures verhogen
Bedrijfsvriendelijke Brexit
Statuut van Ondernemer in openbare werken,
en aanpassing hinderpremie
Structureel overleg elektronisch betalen dat oa de kostprijs
bewaakt en nieuwe technologieën promoot
Mogelijkheid voor handelaars om geldautomaat in winkel
aan te vullen, herstellen
Wet op betalingsachterstanden aanscherpen
Uitbreiding procedure tot invordering van onbetwiste
geldschulden naar consumenten

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cashwetgeving op Europees niveau harmoniseren
Verplichte gedragsregels voor overheden die deelnemen
aan de private markt
Betere bescherming van KMO’s tegen oneerlijke B2B
bedingen en praktijken
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x

x

x

x

x

x

x

x

FEDERAAL

VLAANDEREN

BRUSSEL

x

x

x

Een duidelijker regelgevingsproces

x

x

x

Stimulering Efacturatie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EUROPA

EEN EFFICIËNT OVERHEIDSBESTUUR ↓
Drastische administratieve vereenvoudiging met
oa invoering “one euro in, three euro out”

Digitaal loket met eenmalige authentificatieverplichting
over alle bestuursniveaus
Absoluut opendata beleid
Duurzame overheidsfinanciën met oa strikte toepassing
uitgavennorm en meer efficiëntie bij overheid
Meer overheidsinvesteringen die de productiecapaciteit van
de economie bevorderen
Beheersing van de pensioenuitgaven

x

x
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