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VOORWOORD

De Hoge Raad is er niet aan ontsnapt: 2020 gaat de geschiedenis in als het coronajaar. Van de 27 
uitgebrachte adviezen - een record! - houden er niet minder dan 13 rechtstreeks verband met de 
beperkingen van de economische activiteit. Dit volstaat om het nut van dit adviesorgaan aan te 
tonen, evenals zijn vermogen om te reageren op onverwachte gebeurtenissen.

Als voorzitter tijdens dit moeilijke jaar ben ik er trots op dat onze instelling haar rol heeft vervuld, 
haar licht heeft laten schijnen over en dus invloed heeft gehad op een aantal moeilijke beleids-
beslissingen. Zij heeft er zoveel mogelijk voor gezorgd de economische belangen van de zelf-
standigen en de kmo’s te vrijwaren. Daardoor heeft zij zonder enige twijfel bijgedragen tot het 
onontbeerlijke draagvlak bij de ondernemers en de bevolking voor de maatregelen die werden 
genomen om de pandemie te bestrijden.

Ik ben ervan overtuigd dat de Hoge Raad in al deze beroering zijn legitimiteit, gebaseerd op zijn 
zeer brede representativiteit, heeft verstevigd. De circa 190 interprofessionele en beroepsorgani-
saties waaruit hij bestaat, maken het mogelijk om alle standpunten van de economische actoren 
tot uiting te brengen. Met al die punten wordt rekening gehouden, dankzij de organisatie van de 
werkzaamheden in vaste commissies en sectorcommissies en met de goedkeuring van de advie-
zen in algemene vergaderingen.

De gezondheidscrisis heeft niet alle aandacht opgeëist: er werden ook 14 adviezen uitgebracht 
over andere onderwerpen. Deze hebben betrekking op twee van de voornaamste aandachtspun-
ten van ondernemers: fiscaliteit en administratieve lasten. Er werd ook veel werk verricht op het 
vlak van de marktpraktijken en de strijd tegen sociale fraude.

Tijdens dit jaar van geleidelijk economisch herstel, waarin de verwoestingen die door de crisis 
werden aangericht pas aan het licht gaan komen, is de Hoge Raad meer dan ooit een belangrijke 
democratische schakel. Dankzij zijn constructieve aanpak werkt hij mee aan een participatief be-
sluitvormingsproces, dat veel doeltreffender is dan een bewind van oekazen dat geen rekening 
houdt met de realiteit op het terrein.

Arnaud Deplae
Voorzitter Hoge Raad 2020
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De HRZKMO vormt een overlegplatform voor de 
zelfstandigen en de kmo’s. Hij groepeert een 190-
tal erkende beroeps- en interprofessionele orga-
nisaties. Naargelang de dossiers vond het overleg 
in 2020 plaats in de diverse commissies (sector-, 
vaste - of ad hoc commissies), in het bureau en in 
de algemene vergadering van de HRZKMO. Het 
dagelijks bestuur werd verzekerd door het bureau.

1. 
ACTIVITEITEN 

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen 
en de KMO (HRZKMO) is een federale 
adviesraad. Zijn wettelijke opdracht is 
drievoudig: overleggen, adviseren én 
vertegenwoordigen. Hieronder volgt 
een overzicht van deze drie kerntaken 
zoals die in 2020 gestalte kregen. Niet 
alle activiteiten van de HRZKMO mon-
den uit in adviezen. De voornaamste 
van die activiteiten worden toegelicht 
in de rubriek ‘Andere werkzaamheden’. 

De HRZKMO heeft ervoor gepleit dat de overheid 
dringend vrij eenvoudig te realiseren maatregelen 
zou nemen om de negatieve gevolgen voor de 
sector enigszins te milderen. Het gaat met name 
om: het uitstel van het begin van de zomersolden 
2020 tot 1 augustus, de sperperiode onmiddellijk 
na de toegelaten heropening van de handelszaken 
laten beginnen, het overwegen van een uitstel van 
de wintersolden, het verzekeren van een effectie-
ve controle op de reglementering met betrekking 
tot de sperperiode en het verbod op verkoop met 
verlies, met inbegrip van de buitenlandse web-
shops, en ten slotte het implementeren van bege-
leidende maatregelen door de overheid.

Omgang klanten 
Met het oog op de heropstart van de economische 
activiteiten die volledig of gedeeltelijk werden stil-
gelegd in het kader van de corona-maatregelen, 
formuleert de HRZKMO in dit advies aanbevelin-
gen voor een verantwoorde omgang met klanten 
in de strijd tegen Covid-19. Bedoeling is eveneens 
dat de verschillende sectoren met deze aanbeve-
lingen verder aan de slag kunnen en deze waar no-
dig vertalen naar hun sector- of beroepsspecifieke 
context zodat men op een veilige wijze maximaal 
terug aan de slag kan gaan. Voor de HRZKMO 
vormt de gezondheid van de zelfstandigen en 
hun medewerkers en klanten de absolute priori-
teit. Tegelijkertijd streeft hij naar een zo snel als 
mogelijke heropening van volledig of gedeeltelijk 
gesloten ondernemingen. Die heropening moet 
vanzelfsprekend op een veilige en op een econo-
mische haalbare wijze gebeuren.

Aanbevelingen beroepssectoren
De Minister bevoegd voor middenstand, zelfstan-
digen, kmo’s heeft de HRZKMO gevraagd om sa-
men met alle beroepsorganisaties aanbevelingen 
per sector te formuleren voor een verantwoorde 
omgang met klanten in het kader van de strijd te-
gen COVID-19. De HRZKMO heeft alle sectorgid-
sen en –protocollen ter zake verzameld en daarvan 
in dit advies een overzicht per sector opgenomen. 
Daarnaast heeft hij al deze gidsen en protocollen 
op zijn website geplaatst. De meeste beroeps-
organisaties behandelen in hun sectorgidsen of 
-protocollen zowel de veilige tewerkstelling als de 
veilige omgang met klanten. Om die reden wordt 
er dan ook geen onderscheid gemaakt tussen de 
sectorale omzettingen van de twee desbetreffen-
de generieke gidsen.

Toekomstperspectief nog gesloten sectoren
In het kader van de heropstart van de econo-
mische activiteiten die volledig of gedeeltelijk 
werden stilgelegd ter bestrijding van Covid-19, 
formuleert de HRZKMO dit advies inzake een toe-
komstperspectief voor de sectoren die hun acti-
viteiten nog niet konden hernemen. De HRZKMO 
vraagt dat de overheid voor  de verschillende sec-
toren waarin de activiteiten nog steeds stilliggen 
een timing voor de heropstart van de activiteiten 
voorziet. Sectoren die nog langer moeten wachten 
om terug op te starten hebben bovendien nood 
aan bijkomende steunmaatregelen op langere ter-
mijn. De heropstart van deze sectoren moet eco-
nomisch leefbaar zijn voor de betrokken onderne-
mingen en daarom waar nodig door de overheid 
ondersteund worden.

Organisatie van de markten
De HRZKMO heeft de versoepeling gevraagd van 
de voorwaarden voor de organisatie van markten 
die van toepassing waren vanaf de aanvang van 
fase 2 van de afbouw van de inperkingsmaatrege-
len, d.w.z. vanaf 18 mei 2020. Er wordt dan ook 
gepleit voor het opheffen van de beperking van 
het aantal kramen, voor het toelaten van meer 
klanten en voor het toelaten van alle soorten pro-
fessionele markten die op regelmatige basis wor-
den georganiseerd.

Verfijning maatregelen
De HRZKMO vraagt in dit advies dat de over-
heidsmaatregelen die werden genomen om de 
verspreiding van het Coronavirus te beperken, 
verder verfijnd worden. Een direct overleg tussen 
de betrokken beroepsorganisaties en de GEES 
is daarvoor aangewezen. De gezondheid van 
alle betrokkenen is prioritair maar de bestaande 
maatregelen moeten verder verfijnd worden en 
beter afgestemd worden op de praktijksituatie in 
de verschillende sectoren. Sectoren die nog niet 
kunnen heropenen hebben nood aan een concreet 
toekomstperspectief. De overheid moet tevens in-
zetten op maatregelen om het vertrouwen van de 
consumenten in de veiligheid te versterken.

1. OVERLEGGEN

2. ADVISEREN

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

In 2020 bracht de HRZKMO zevenentwintig advie-
zen uit over een brede waaier van onderwerpen. 
Deze adviezen werden voorbereid door de ver-
schillende vaste commissies en sectorcommissies 
en door het bureau. Ze werden goedgekeurd of 
bekrachtigd door algemene vergaderingen op 29 
juni, 20 oktober en 9 december 2020. De adviezen 
zijn hieronder beknopt samengevat en zijn inte-
graal raadpleegbaar op onze website www.hrzk-
mo.fgov.be.

COVID-19      
Uitstel zomersolden
De HRZKMO werd gecontacteerd door de detail-
handelaars in de mode- en kledingsector. Deze sec-
tor wordt, net zoals vele anderen, zwaar getroffen 
door de COVID-19-crisis. De COVID-19-epidemie 
is uitgebroken vooraleer de verkoop echt kon aan-
vatten en de sector heeft de winkels moeten slui-
ten tijdens de beste omzetmaanden van het jaar. 

https://www.hrzkmo.fgov.be/lijst-adviezen
https://www.hrzkmo.fgov.be/lijst-adviezen
http://https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_2c16d80b79f34f79a6b44f57bccb1a1d.pdf
http://https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_bc0cac4b73904c98806051dd6481053f.pdf
http://https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_96827d99499c4b58a0b74c131d86b276.pdf
http://https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_2fa90b56aa7c4a21afc7312074605fc4.pdf
http://https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_06c09f187d694478a1f433c35611ac1c.pdf
http://https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_f3f33dcf6bca496d967de0e7ef6efc79.pdf
https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_2c16d80b79f34f79a6b44f57bccb1a1d.pdf
https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_bc0cac4b73904c98806051dd6481053f.pdf
https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_96827d99499c4b58a0b74c131d86b276.pdf
https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_2fa90b56aa7c4a21afc7312074605fc4.pdf
https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_06c09f187d694478a1f433c35611ac1c.pdf
https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_f3f33dcf6bca496d967de0e7ef6efc79.pdf
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Modaliteiten winkelbezoek
De HRZKMO heeft van de Minister bevoegd voor 
middenstand, zelfstandigen en kmo’s een advies-
vraag gekregen over de Covid-19 maatregel die 
bepaalt dat er individueel wordt gewinkeld en ge-
durende een periode van maximum 30 minuten, 
behalve in geval van een afspraak. Voor de HRZK-
MO is de veiligheid van alle betrokkenen prioritair 
maar hij is van mening dat een aantal maatregelen 
kunnen versoepeld worden zonder de veiligheid 
negatief te beïnvloeden. Wat de 30 minuten re-
gel betreft, is de HRZKMO van mening dat deze 
best kan worden afgeschaft. Wat de verplichting 
om individueel te winkelen betreft, pleit hij voor 
een versoepeling tot meerdere personen. De re-
gel die bepaalt dat er slechts één klant per 10 m2 
mag worden toegelaten, zou moeten verfijnd of 
versoepeld worden.

Schorsen wekelijkse rustdag
In dit advies geeft de HRZKMO zijn standpunt 
over het wetsvoorstel ingediend op 24 juni 2020 
tot wijziging van de wet van 10 november 2006 
betreffende de openingsuren in handel, ambacht 
en dienstverlening wat betreft het tijdelijk schor-
sen van de wekelijkse rustdag wegens de coron-
acrisis. Dit wetsvoorstel voorziet een schorsing 
van de verplichte wekelijkse rustdag tot en met 31 
december 2020. Volgens de indieners kan die tij-
delijke schorsing van de wekelijkse rustdag helpen 
om het omzetverlies ten gevolge van de corona-
crisis te beperken en leiden tot een betere sprei-
ding van de aankopen tijdens de week, wat een 
positief effect kan hebben op de verspreiding van 
het Corona-virus. De grote meerderheid van de 
organisaties vertegenwoordigd bij de HRZKMO is 
het daar echter niet mee eens en steunt bovenver-
meld wetsvoorstel niet.  

Modaliteiten markten en kermissen
Om de verspreiding van het Coronavirus te beper-
ken, heeft de overheid een reeks maatregelen ge-
nomen om de veiligheid op markten en kermissen 
te garanderen. Zo moet er een afstand van 1,5 me-
ter tussen elke persoon gegarandeerd worden. De 
ervaringen op het terrein vragen om een beperkte 
bijsturing van deze modaliteiten. De HRZKMO is 
er voorstander van om de verplichte telling en het 
maximum aantal bezoekers op markten en kermis-
sen te vervangen door andere modaliteiten die er 
voor zorgen dat de minimum afstand van 1,5 me-
ter tussen personen blijvend gegarandeerd wordt: 
het gemeentebestuur controleert de drukte en 
sluit de markt of kermis indien nodig tijdelijk af, 
alle bezoekers dragen verplicht een mondmasker 
en de handelaars en uitbaters vergemakkelijken 
het behoud van de afstand door markeringen op 
de grond en/of signalisaties aan te brengen.

Modaliteiten winkelbezoek (bis)
Om een heropflakkering van de verspreiding van 
het Coronavirus te beperken, heeft de overheid 
een reeks maatregelen opnieuw verstrengd om 
de veiligheid bij het winkelen te garanderen. Men 
moet individueel winkelen en gedurende een pe-
riode van maximum 30 minuten, behalve in geval 
van een afspraak. De aanvang van de soldenpe-
riode op 1 augustus heeft aangetoond dat deze 
maatregel een zeer nefaste impact heeft op het 
consumentengedrag en de omzet van de winkels. 
De HRZKMO vraagt in dit advies dan ook om de 
beperking van het individueel winkelen en de 30 
minuten regel zo snel mogelijk op te heffen.

Uitstel wintersolden 2021
In het licht van de bijzondere omstandigheden ten 
gevolge van de gezondheidscrisis werd een even-
tueel uitstel van de periode van de wintersolden 
2021 overwogen. Om de periode die voorzien is 
voor de solden te kunnen wijzigen, dient volgens 

artikel VI.30 WER de HRZKMO te worden geraad-
pleegd.  Op basis van de gehouden raadplegingen 
bleken de standpunten over een eventueel uitstel 
van de periode van de wintersolden 2021 uiteen 
te lopen. Met uitzondering van de beroepsorga-
nisaties die vertegenwoordigd zijn in sectorcom-
missie nr. 2 - Textiel en leder, die duidelijk pleitten 
voor een uitstel van de wintersolden tot 1 februari 
2021, konden het merendeel van de bij de HR-
ZKMO vertegenwoordigde organisaties hierover 
geen standpunt innemen of waren zij geen voor-
stander van een uitstel van de periode van de win-
tersolden van 2 januari tot 1 februari 2021. 

Heropening winkels
De Minister bevoegd voor middenstand, zelfstan-
digen en kmo’s heeft het advies van de HRZKMO 
gevraagd over de voorwaarden waaronder de 
winkels en vestigingen waar goederen worden 
verkocht en waar diensten (zonder fysiek contact) 
worden aangeboden eind 2020 mogen heropstar-
ten nadat ze in het kader van de coronamaatre-
gelen gedwongen werden te sluiten. De HRZKMO 
pleit in dit advies voor een snelle heropening. Hij 
is er van overtuigd dat deze ondernemingen veilig 
kunnen heropstarten mits voldaan wordt aan de in 
dit advies besproken voorwaarden. Hij formuleert 
een aantal begeleidende voorwaarden en geeft 
zijn opmerkingen bij de voorgestelde winkelmo-
daliteiten.  Daarnaast vraagt hij duidelijke maatre-
gelen, blijvende steunmaatregelen indien nodig en 
perspectief voor andere sectoren.

Uitstel startdatum wintersolden 2021
De HRZKMO werd opnieuw geraadpleegd over 
de periode van de wintersolden 2021. Deze keer 
moest de raad zicht uitspreken over het uitstel 
van de wintersolden van 2 tot 4 januari 2021. Dit 
uitstel werd overwogen in het kader van de strijd 
tegen COVID-19 met als doel op zaterdag 2 janu-
ari 2021 een grote volkstoeloop in de winkels te 
voorkomen. De termijn voor het uitbrengen van 
het advies bedroeg 24 u. Aangezien er geen con-
sensus bestond over het in te nemen standpunt en 
de toegekende adviestermijn te kort was om bij-
komende raadplegingen te organiseren, moest de 
HRZKMO concluderen dat hij zich niet over deze 
kwestie kon uit te spreken.
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http://https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_e4ded837f874401aa82a27504dcfbb69.pdf
http://https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_446823de37c4427087bdf383698169e2.pdf
http://https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_4329c5bc524442958d783ca6cd9634ca.pdf
http://https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_a311096c99ba4207a1122422b459de31.pdf
http://https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_3d4e6a25060d424087bcb1b842fc8fc5.pdf
http://https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_733cbe1322814edb8f2ea8ed3418a834.pdf
http://https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_29e507b0c07d446588b0b96f437e09f7.pdf
https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_e4ded837f874401aa82a27504dcfbb69.pdf
https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_446823de37c4427087bdf383698169e2.pdf
https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_4329c5bc524442958d783ca6cd9634ca.pdf
https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_a311096c99ba4207a1122422b459de31.pdf
https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_3d4e6a25060d424087bcb1b842fc8fc5.pdf
https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_733cbe1322814edb8f2ea8ed3418a834.pdf
https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_29e507b0c07d446588b0b96f437e09f7.pdf


FISCALITEIT  
Ontvangstbewijzen fiscaal dagboek
De HRZKMO is, met het oog op administratieve 
vereenvoudiging, voorstander van de afschaffing 
van de verplichting tot het uitreiken van ontvangst-
bewijzen en tot het bijhouden van een fiscaal dag-
boek. Door die afschaffing vallen er diverse bij-
komende rapporteringsverplichtingen weg voor 
de ondernemingen die reeds moeten voldoen 
aan de boekhoudregelgeving en desgevallend de 
BTW-regelgeving. De organisatie van de boekhou-
ding van een onderneming moet echter wel zo zijn 
dat ze het mogelijk maakt in alle zekerheid te be-
antwoorden aan de diverse informatiebehoeften 
van de onderneming zelf, evenals aan die van der-
den aan wie rekenschap moet worden gegeven of 
aan wie inlichtingen verstrekt moeten worden.

Fiscale administratieve vereenvoudiging
In dit advies formuleert de HRZKMO in samenwer-
king met het Institute for Tax Advisors and Accoun-
tants (ITAA) voorstellen tot fiscale administratieve 
vereenvoudiging met het oog op de vermindering 
van de fiscale lasten die op de kmo’s en de be-
roepsbeoefenaars wegen. De voorstellen in dit 
advies kunnen alvast bijdragen tot de doelstelling 
in het regeerakkoord om de administratieve lasten 
met 30% te verminderen en kunnen opgenomen 
worden in het nieuwe Kafkaplan dat de regering 
tegen midden 2021 voorziet. Zowel de Hoge Raad 
als het ITAA verheugen zich op de verdere inspan-
ningen die door deze regering in het kader van de 
administratieve vereenvoudiging gedaan zullen 
worden.

ALGEMEEN KMO-BELEID     
Evaluatie wetgeving collectief herstel
De HRZKMO heeft een vraag om input ontvangen 
met betrekking tot de evaluatie van de wetgeving 
betreffende de rechtsvordering tot collectief her-
stel.  De volgende aspecten worden behandeld : 
de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de begunstig-
den van de vordering, de vertegenwoordigers, de 
doelmatigheidscriteria, de samenstelling van de 
groep en de financiering van de procedure. 

In 2018 werd, zoals de HRZKMO had gevraagd, 
het voordeel van de vordering tot collectief her-
stel uitgebreid naar de zelfstandigen en de kmo’s. 
Daarom pleit de HRZKMO ervoor om in de lijst 
met betrekking tot de ontvankelijkheidsvoorwaar-
den meer reglementeringen op te nemen die de 
rechten van ondernemingen garanderen. Hij her-
haalt zijn standpunt dat de groep zou moeten 
worden samengesteld door middel van het opt-in-
systeem. Voorts is de HRZKMO van mening dat 
de wetgeving in kwestie niet moet worden aan-
gepast.   

Bestrijding betalingsachterstand
De HRZKMO is verheugd met het wetsvoorstel 
tot verstrenging van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende de bestrijding van de betalingsach-
terstand. Hij geeft een gunstig advies over dit 
wetsvoorstel mits voor de B2G de verificatieter-
mijn eveneens inbegrepen wordt in de wettelijke 
en contractuele maximale betalingstermijn, de 
schuldeiser uiterlijk op het moment van de leve-
ring/prestatie beschikt over alle nodige stukken 
en informatie die nodig zijn om de factuur op te 
maken en men ervan bewust is dat de afdwing-
baarheid een groot probleem blijft omwille van de 
fear factor bij kmo’s. 

Elektronisch betalen
Het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek 
van economisch recht wat het aanbieden van een 
elektronische betalingswijze betreft, heeft tot doel 
om door het invoegen van een hoofdstuk in Boek 
VI het aanbieden van minstens één elektronische 
betalingswijze verplicht te maken voor alle onder-
nemingen, zodat de consument altijd de mogelijk-
heid krijgt om elektronisch te betalen.

Hoewel de HRZKMO openstaat voor initiatieven 
om het gebruik van elektronisch betalen te stimu-
leren en eenvoudiger te maken, is hij tegen het 
bovengenoemde wetsontwerp omdat het alle on-
dernemingen verplicht om een elektronische beta-
lingswijze aan te bieden en dit bovendien zonder 
juridische garantie voor de betrokken spelers aan-
gezien het gebruikte begrip niet voldoende wordt 
gedefinieerd om volledig te begrijpen wat het 
omvat. Om de steun van de HRZKMO te krijgen, 
moet de invoering van een dergelijk systeem aan 
een aantal voorwaarden worden verbonden.

MARKTPRAKTIJKEN    
Geprogrammeerde veroudering
De HRZKMO onderschrijft de doelstelling van de 
wetsvoorstellen om geprogrammeerde veroude-
ring tegen te gaan en aldus de bescherming van 
de consument te waarborgen, te zorgen voor de 
bescherming van het milieu en de circulaire eco-
nomie te stimuleren. Hij meent daarentegen dat 
de uitbreiding van de wettelijke garantieregels 
geen oplossing vormt voor de bestrijding van ge-
programmeerde veroudering en dat het niet het 
juiste moment is om de regels inzake garantie te 
wijzigen als er binnenkort een Europese richtlijn 
moet worden omgezet. In dit kader vraagt de HR-
ZKMO dat de wetgever niet verder zou gaan dan 
wat op Europees niveau wordt voorgeschreven. 
Hij beklemtoont dat de regels die worden vast-
gesteld ter bestrijding van de geprogrammeerde 
veroudering uitsluitend gericht moeten zijn op de 
producent/fabrikant en niet op de eindverkoper/
detailhandelaar, die geen enkele invloed heeft op 
het fabricageproces van de beoogde producten. 
Vervolgens worden in het advies nog een aantal 
specifieke aspecten meer in detail behandeld, met 
name de definities, de garantietermijn die niet 
langer mag zijn dan 2 jaar, de verlenging van de 
termijn inzake het vermoeden, de garantie voor 
tweedehandsgoederen, de reserveonderdelen, de 
consumentenvoorlichting en de reclame, de sanc-
ties en het verhaalrecht van de detailhandelaar.

Afschaffing van de sperperiode
Begin 2020 werd deze problematiek opnieuw aan 
de orde gesteld naar aanleiding van de indiening 
in de Kamer van twee wetsvoorstellen met het 
oog op de afschaffing van de sperperiode. De 
HRZKMO is absoluut tegen de afschaffing van de 
sperperiode. De argumenten die in de wetsvoor-
stellen worden aangevoerd, zijn volgens hem niet 
sluitend.

De HRZKMO wijst erop dat de sperperiode niet 
als doel heeft de consument te beschermen maar 
wel een eerlijke concurrentie tussen ondernemin-
gen te verzekeren. Hoewel hij erkent dat de regel 
wordt uitgehold door bepaalde praktijken die als 
doel hebben hem te omzeilen, meent de HRZKMO 
dat de rechtsonzekerheid ter zake hoofdzakelijk 
voortkomt uit het gebrek aan controles en sanc-
ties op de inbreuken door de bevoegde diensten. 
In plaats van zich te concentreren op het behoud 
of de afschaffing van de sperperiode, zou men dus 
regels moeten uitwerken om de zelfstandige han-
delaars te beschermen, zoals bijvoorbeeld maat-
regelen tegen destructieve prijsstrategieën. Ten 
slotte benadrukt de HRZKMO het belang van het 
behoud van het verbod op verkoop met verlies.

Pakketreizen
De wet van 21 november 2017 betreffende de 
verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarran-
gementen en reisdiensten, die voorziet in de om-
zetting van Richtlijn (EU) 2015/2302, is in werking 
getreden op 1 juli 2018. De Europese Commissie 
moest uiterlijk op 1 januari 2021 bij het Europees 
Parlement en bij de Raad een algemeen verslag 
indienen over de toepassing van deze richtlijn. Ge-
zien het belang van deze wet voor de betrokken 
sectoren wenste de HRZKMO deel te nemen aan 
deze evaluatie door zijn belangrijkste overwegin-
gen te formuleren, zowel met betrekking tot de 
bepalingen die strikt binnen het kader van de om-
zetting van de richtlijn vallen (definities, precon-
tractuele fase, overmacht, …) als over een aantal 
bepalingen die tot de speelruimte van de lidstaten 
behoren (uitdrukkelijke instemming). Ten slotte 
benadrukt de HRZKMO het belang van nieuwe re-
gels om de levensvatbaarheid van de reissector te 
waarborgen (insolventieverzekering, noodfonds, 
…).
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Omzetting Omnibusrichtlijn
De raadpleging van de HRZKMO kadert in het 
omzettingsproces van de Omnibusrichtlijn, meer 
bepaald wat betreft de sancties en de aspecten 
waarvoor de lidstaten bepaalde keuzes moeten 
maken. De HRZKMO heeft de Belgische wetgever 
gevraagd om in het kader van deze omzetting niet 
aan goldplating te doen. Het gaat om de volgen-
de aspecten: de aankondiging van prijsverminde-
ringen, de verkoop buiten verkoopruimten, de on-
linemarktplaatsen, het toevoegen van eventuele 
individuele verhaalsmogelijkheden voor de consu-
ment, de modaliteiten voor precontractuele infor-
matie en het verzamelen van metagegevens.

Wat de voorziene sancties betreft, wordt de be-
oogde harmonisatie veelal bereikt en stellen de 
weerhouden criteria doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties vast. De HRZKMO vraagt 
alleen aandacht voor de opzettelijke aard bij het 
bepalen en het toepassen van de sancties. De be-
palingen betreffende het herroepingsrecht dragen 
de goedkeuring van de HRZKMO niet weg. Zij vor-
men een duidelijke stap achteruit in het evenwicht 
tussen de rechten en verplichtingen van de partij-
en. Ten slotte verzoekt de Hoge Raad te worden 
geraadpleegd over de ontwerpen van wetteksten 
die zullen worden opgesteld.

Nieuwe consumentenagenda
De Europese Commissie heeft een raadpleging 
georganiseerd over de “nieuwe consumentena-
genda”. Deze is hoofdzakelijk gericht op con-
sumenten, maar behandelt ook een aantal on-
derwerpen die mogelijk grote gevolgen kunnen 
hebben voor verschillende sectoren. De betrok-
ken sectoren hebben de HRZKMO dus verzocht 
deel te nemen aan de raadpleging om voor deze 
onderwerpen de juiste uitgangspunten aan te rei-
ken.  De raadpleging heeft betrekking op proble-
men die het gevolg zijn van COVID-19 (met name 
i.v.m. de annulatie van reizen), op de toekomstige 
strategie voor het EU-consumentenbeleid, op de 
groene transitie, op de Richtlijn consumentenkre-
diet en op de productveiligheid.

BEROEPSREGLEMENTERINGEN   
Definitie van het vrije beroep
Ingevolge de hervorming van het ondernemings-
recht bestaat het onderscheid tussen burgerlijke 
en handelsdaden niet meer. Dit heeft gevolgen 
gehad voor veel regelgeving, onder meer voor 
de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting 
van de ondernemingen, waarin de beoefenaars 
van vrije beroepen worden gelijkgesteld aan on-
dernemingen zonder handels- of industriële finali-
teit. Het onderscheid tussen ondernemers zonder 
handels- of industriële finaliteit en andere onder-
nemers is van belang, aangezien de bijdrage die 
werkgevers verschuldigd zijn aan het Fonds Slui-
ting Ondernemingen op basis van dit onderscheid 
wordt bepaald.

Om aan alle opgeworpen bezorgdheden tege-
moet te komen, stelt de HRZKMO in zijn advies 
voor de voorziene bepaling van het uitvoerings-
besluit die aangeeft welke ondernemingen in het 
kader van de wet betreffende de sluiting van de 
ondernemingen van de verlaagde bijdrage kunnen 
genieten, op te stellen op basis van concepten uit 
andere regelgeving. 

PRODUCTREGLEMENTERINGEN   
Overgangsperiode vluchtigheid benzines
De Minister van Energie heeft voorgesteld om 
de terbeschikkingstelling van benzines van zo-
merkwaliteit uit te stellen en dus om de over-
gangsperiode betreffende de vluchtigheid van de 
benzines met minimum een maand te verlengen 
(nl. tot 31 mei 2020). Het doel is het beperken van 
de negatieve economische impact op de oliesec-
tor veroorzaakt door een aanzienlijke daling in het 
verbruik van benzine omwille van de COVID-19-in-
perkingsmaatregelen en het niet-optimale gebruik 
van de benzinevoorraden. De HRZKMO is voor-
stander van de doelstelling van het ontwerp van 
koninklijk besluit maar vraagt een verlenging van 2 
maanden, een kennisgevingstermijn van 14 dagen 
en de afschaffing van de informatieverplichting 
over de kwaliteit van de verkochte benzine.

WERK / SOCIALE ZEKERHEID   
Bevraging sociale fraude
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
(SIOD) heeft de HRZKMO gevraagd deel te nemen 
aan hun bevraging over sociale fraude ter voorbe-
reiding van het ontwerp van actieplan Sociale frau-
de 2021. Jaarlijks wordt er een actieplan Sociale 
fraudebestrijding opgesteld. De voorbije twee jaar 
werd er over het ontwerp van dat actieplan een 
overleg georganiseerd tussen de HRZKMO ener-
zijds en de bevoegde regeringsleden en de SIOD 
anderzijds. De HRZKMO heeft de voorbije twee 
jaar ook telkens een advies over het ontwerp van 
actieplan uitgebracht. Dit jaar heeft de SIOD de 
HRZKMO gevraagd ook reeds deel te nemen aan 
de bevraging die zij organiseren ter voorbereiding 
van het ontwerp van actieplan. Deze bevraging 
peilt naar fraudefenomenen, naar de aanpak en 
handhavingsketen en naar trends.

Actieplan sociale fraude
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
(SIOD) heeft het advies van de HRZKMO gevraagd 
over het ontwerp van actieplan 2021 “Strijd tegen 
de sociale fraude en sociale dumping”. Ook de 
voorbije twee jaar heeft de HRZKMO een advies 
over het ontwerp van dat jaarlijkse actieplan uit-
gebracht. De HRZKMO vindt het een goede zaak 
dat de zelfstandigen en kmo’s zowel sectoraal als 
intersectoraal betrokken worden bij de totstand-
koming en de uitvoering van dit actieplan. Hij on-
dersteunt ten volle de doelstellingen van het ont-
werp van actieplan. Hij roept wel op sterker in te 
zetten op de preventieve en begeleidende rol van 
de sociale inspectiediensten en de juiste personen 
en ondernemingen te controleren.
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NACEBEL-CODES
De NACE is de statistische nomenclatuur van 
de economische activiteiten in de Europese Ge-
meenschap. De Belgische versie ervan (NACEBEL) 
wordt zowel op statistisch als administratief vlak 
gebruikt, wat bijvoorbeeld blijkt uit de geweste-
lijke steunmaatregelen voor ondernemingen in 
het kader van de coronacrisis. Gezien het belang 
van deze kwestie voor zijn leden en tegen de ach-
tergrond van de herziening van de NACE, heeft 
de HRZKMO op 9 december 2020 een infosessie 
georganiseerd over de NACEBEL-codes. Met in-
breng van de bevoegde diensten van de FOD Eco-
nomie werden de opbouw en de herziening van de 
NACE besproken, evenals het administratief be-
heer van de NACEBEL-codes. Aansluitend bij deze 
infosessie heeft het secretariaat een bevraging bij 
alle beroepsorganisaties georganiseerd om de 
problemen in verband met de NACEBEL-codes te 
identificeren en vervolgens te proberen er een zo 
goed mogelijk antwoord op te bieden in samen-
werking met de bevoegde diensten. 

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

3. VERTEGENWOORDIGEN

Andere specifieke activiteiten van de HRZKMO in 
2020 lichten we hier kort toe. 

JAARLIJKS SEMINARIE
De HRZKMO organiseert jaarlijks een seminarie 
over een actueel beleidsthema. In 2020 zou er nor-
maal een seminarie plaatsvinden rond het thema 
“Kmo’s en de arbeidsmarkt: goed personeel vin-
den en behouden”. Gezien de coronacrisis werd er 
voor gekozen dit seminarie niet te laten doorgaan 
en dit eventueel op een later tijdstip te organise-
ren.

CYBERVEILIGHEID
Ook in 2020 werd er binnen de HRZKMO aan-
dacht besteed aan de cyberveiligheid van de zelf-
standigen en de kmo’s. Cybercriminaliteit vormt 
voor zelfstandigen en kmo’s een reële bedrei-
ging. Tegelijkertijd weten we dat zij veel minder 
beschermd zijn. Cybercriminaliteit kan nochtans 
erg belangrijke kosten voor de onderneming tot 
gevolg hebben en zelfs haar continuïteit in het 
gedrang brengen. Ook in het kader van GDPR 
speelt cyberveiligheid een belangrijke rol. De cy-
berveiligheid van de zelfstandigen en de kmo’s is 
dan ook een beleidsprioriteit geworden waaraan 
de HRZKMO actief meewerkt. De HRZKMO is lid 
van de Cybersecurity Coalition (CSC). Het HRZK-
MO-secretariaat neemt actief deel aan de activi-
teiten van de CSC en fungeert als relais tussen de 
beroeps-en interprofessionele organisaties en de 
CSC. Om die interface-functie optimaal te kunnen 
invullen en om andere activiteiten met het oog op 
cyberveiligheid van de kmo’s te kunnen organise-
ren, bestaat er binnen de HRZKMO een perma-
nente werkgroep Cyberveiligheid. 

4. ANDERE WERKZAAMHEDEN
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2  Bron: Statbel, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Situatie op 31/12/2019.
* Omvat met name de horeca (6%), de groothandel (4%), de automobielsector (3%) en het vervoer (3%).
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ZELFSTANDIGEN & KMO

 188 BEROEPS- EN INTERPROFESSIONELE ORGANISATIES

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

activiteiten
6. Ambulante handel
7. Horeca, toerisme en 

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

beroepen
13. Medische en paramedische 

beroepen
14. Technische beroepen
15. Andere vrije en intellectuele 

beroepen

INTERPROFESSIONELE 
ORGANISATIES

 PROFESSIONELE AFDELING 
30 LEDEN*

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

• Algemeen KMO-beleid
• Beroepsreglementeringen 

• Fiscaliteit 
• Ad hoc

BUREAU 
1 Voorzitter 

1 Co-voorzitter

 INTERPROFESSIONELE AFDELING 
30 LEDEN*

• Marktpraktijken
• Vrije beroepen

* Zelfde aantal plaatsvervangende leden

3. 
ORGANIGRAM 

EN 
SAMENSTELLING

2019

• Handel en ambachten
• Vrije beroepen

SECTORCOMMISSIES

6 VASTE COMMISSIES 

https://www.hrzkmo.fgov.be/sectorcommissies
https://www.hrzkmo.fgov.be/sectorcommissie-1-1
https://www.hrzkmo.fgov.be/sectorcommissie-2-1
https://www.hrzkmo.fgov.be/sectorcommissie-3-1
https://www.hrzkmo.fgov.be/sectorcommissie-4-1
https://www.hrzkmo.fgov.be/sectorcommissie-5
https://www.hrzkmo.fgov.be/sectorcommissie-6
https://www.hrzkmo.fgov.be/sectorcommissie-7
https://www.hrzkmo.fgov.be/sectorcommissie-8
https://www.hrzkmo.fgov.be/sectorcommissie-9
https://www.hrzkmo.fgov.be/sectorcommissie-10
https://www.hrzkmo.fgov.be/sectorcommissie-11
https://www.hrzkmo.fgov.be/sectorcommissie-12
https://www.hrzkmo.fgov.be/sectorcommissie-13
https://www.hrzkmo.fgov.be/sectorcommissie-14
https://www.hrzkmo.fgov.be/sectorcommissie-15
https://www.hrzkmo.fgov.be/interprofessionele-organisaties
https://www.hrzkmo.fgov.be/interprofessionele-organisaties
https://www.hrzkmo.fgov.be/alfavolgorde
https://www.hrzkmo.fgov.be/algemene-vergadering
https://www.hrzkmo.fgov.be/bureau
https://www.hrzkmo.fgov.be/vastecommissies
https://www.hrzkmo.fgov.be/blank-6
https://www.hrzkmo.fgov.be/blank-7
https://www.hrzkmo.fgov.be/blank-8
https://www.hrzkmo.fgov.be/blank-9
https://www.hrzkmo.fgov.be/blank-10



