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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN 
EN DE BEGROTING 

COMMISSION DES FINANCES ET 
DU BUDGET 

 

van 

 

WOENSDAG 27 MAART 2019 

 

Namiddag 

 

______ 

 

 

du 

 

MERCREDI 27 MARS 2019 

 

Après-midi 

 

______ 

 

 

De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.08 uur en voorgezeten door de heer Eric 

Van Rompuy. 

La réunion publique de commission est ouverte à 14 h 08 et présidée par M. Eric Van Rompuy. 

 

01 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, 

belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking, over "de 

actieve verhuur van vakantiewoningen" (nr. 29094) 

01 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de 

la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "la location 

active de maisons de vacances" (n° 29094) 

 

01.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, u hebt 

waarschijnlijk mijn vraag gelezen, dus ik zal ze niet helemaal 

voorlezen, want dat zou, gezien de omstandigheden, niet nuttig zijn. Ik 

zou echter wel graag weten of u kunt verduidelijken of de adminis-

tratie de huidige rechtspraak zal volgen of niet en, zo neen, waarom 

niet. Kan hier niet beter gevolg aan worden gegeven? 

 

Is er volgens u een impact op de nieuwe regels inzake btw op 

kortlopende verhuur? Zo ja, op welke manier? 

 

Hoe moet men volgens u nagaan of de actieve verhuur van 

vakantiewoningen onderworpen is aan de btw? Is het voldoende dat 

men telefonisch bereikbaar is en men op een boogscheut, 

bijvoorbeeld naast de deur, te bereiken is of is een volledig uitgeruste 

en aparte ruimte van onthaal vereist? Kunnen de kosten inzake water, 

elektriciteit, gas en internet volgens u dan aan een werkelijk verbruik 

worden aangerekend of dienen zij als forfait te zijn inbegrepen in de 

prijs? ls een eindschoonmaak volgens u voldoende en dienen de 

kosten van de eindschoonmaak dan te zijn inbegrepen in de prijs? ls 

het volgens u voldoende dat men een linnenpakket aanbiedt of dient 

dat verplicht te worden afgenomen? Is er daarbij een verschil of dat 

afzonderlijk wordt verrekend of niet? Kan men volgens u dan op vraag 

van de klant in een ontbijt, barbecue of gevulde frigo voorzien? 

 

01.01  Vincent Van Peteghem 

(CD&V): La Cour de cassation 

ainsi que la cour d'appel de 

Bruxelles ont récemment rendu 

des arrêts concernant la per-

ception de la TVA sur la location 

active de maisons de vacances.  

 

L'administration suivra-t-elle cette 

jurisprudence? Le ministre estime-

t-il que ces arrêts auront une 

incidence sur les nouvelles règles 

en matière de TVA sur les 

locations à court terme? Comment 

vérifier si la location active de 

maisons de vacances est as-

sujettie à la TVA? 

 

01.02 Minister Alexander De Croo: Mijnheer Van Peteghem, het 

verstrekken van accommodatie in hotels of sectoren met een 

soortgelijke functie wordt overeenkomstig de btw-richtlijn uitgesloten 

van de vrijstelling van btw voor de verhuur van onroerende goederen. 

De omschrijving van sectoren met een soortgelijke functie moet 

overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie 

ruim worden uitgelegd. Het doel van die bepaling is volgens het hof 

namelijk om ervoor te zorgen dat het tijdelijk verstrekken van logies 

op een manier die gelijkaardig is aan de manier waarop dat gebeurt in 

01.02  Alexander De Croo, 

ministre: La Cour de justice de 

l’Union européenne demande aux 

États membres de donner une 

interprétation large à la directive 

sur la TVA en vue de garantir un 

traitement égal pour la fourniture 

temporaire de logements d'une 

manière similaire à un hôtel. Ces 
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een hotel, op het vlak van btw gelijk wordt behandeld. 

 

De rechtspraak van het hof stelt ook dat lidstaten over een 

beoordelingsmarge beschikken om te bepalen welke accommodaties 

aldus moeten worden belast. De vraag of de terbeschikkingstelling 

van een kamer of een vakantiewoning anders dan door een 

hotelbedrijf wordt beschouwd als een belaste dienst, is immers een 

feitenkwestie. 

 

De administratieve commentaar bepaalt in die zin een aantal criteria 

op grond waarvan een objectieve beoordeling mogelijk blijft. Een 

nieuwe bepaling inzake de verplichte btw-heffing op kortdurende 

onroerende verhuur is niet van toepassing op verhuur voor bewoning, 

ongeacht of het gaat om een privéwoning of vakantieverblijven. 

 

Om te kunnen spreken van een belaste dienst op het vlak van het 

verschaffen van gemeubelde logies vergelijkbaar met wat gebruikelijk 

is in een hotel, stelt de administratieve commentaar dat het onthaal en 

de aanwezigheid ter plaatse gedurende in ieder geval een groot 

gedeelte van de dag moet zijn verzekerd en dat samen met de 

gemeubelde kamer of vakantiewoning voor een globale prijs minstens 

een van de volgende bijkomende diensten moet worden verstrekt: het 

regelmatig schoonmaken van de kamer, het verschaffen en 

vervangen van huishoudlinnen of het verschaffen van een ontbijt. 

 

Wat het criterium van het onthaal betreft, kan het volstaan, in functie 

van de feitelijke omstandigheden uiteraard, dat er een telefonisch of 

digitaal contact mogelijk is, in combinatie met minstens een van de 

andere genoemde diensten. 

 

De administratie analyseert momenteel echter nog volop de gevolgen 

van de aangehaalde arresten en de manier waarop er voldoende 

rechtszekerheid kan worden gecreëerd voor belastingplichtigen. 

 

secteurs sont dès lors assujettis à 

la TVA au même titre que les 

hôtels. Les États membres définis-

sent eux-mêmes les critères. 

 

La location de courte durée de 

logements privés et les séjours de 

vacances sont exonérés. Lorsque 

l'accueil est prévu sur place ainsi 

que le nettoyage, le linge de 

maison ou le petit déjeuner, et que 

ces services sont compris dans le 

prix global, l'administration assi-

mile cette formule à la location de 

logements meublés, comparable 

aux services généralement offerts 

dans les hôtels.  

 

L'administration analyse actuelle-

ment les conséquences des arrêts 

rendus récemment.  

 

01.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Dank u wel. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

02 Samengevoegde vragen van 

- de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met 

Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking, over "het UBO-

register" (nr. 29095) 

- de heer Roel Deseyn aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding 

van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking, over "de administratieve 

formaliteiten inzake het UBO-register" (nr. 29209) 

02 Questions jointes de 

- M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte 

contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "le registre UBO" 

(n° 29095) 

- M. Roel Deseyn au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude 

fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "les formalités administratives relatives 

au registre UBO" (n° 29209) 

 

02.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de voorzitter, 

mijnheer de minister, de heer Deseyn laat zich vandaag 

verontschuldigen. Hij heeft echter gevraagd om ook zijn vraag, samen 

met de mijne, te beantwoorden. 

02.01  Vincent Van Peteghem 

(CD&V): L'application du système 

UBO et l'échange des informations 

nécessaires prenant un certain 



CRIV 54 COM 1069 27/03/2019  

 

KAMER-6E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE 2018 2019 CHAMBRE-6E SESSION DE LA  54E LEGISLATURE 

 

3 

 

Het UBO-register werd ingevoerd met de vierde Europese richtlijn en 

de wet van 18 september 2017. Eind vorig jaar werd ook het 

uitvoeringsbesluit met betrekking tot de modaliteiten van het UBO-

register gepubliceerd. Aangezien de uitwisseling van de nodige 

informatie en de implementatie van het systeem de nodige tijd vergen 

heeft de administratie al enkele keren uitstel verleend. 

 

Vanuit de praktijk hoor ik nu dat het UBO-register nog steeds voor de 

nodige zenuwachtigheid zorgt, vooral wat betreft het elektronische 

mandatensysteem. Dit systeem werd pas op 14 januari geactiveerd 

en als deadline om de eerste informatie door te sturen werd 31 maart 

van dit jaar voorzien. Ik hoor op het terrein echter dat de termijn om 

dit in orde te brengen wel heel krap is. 

 

Mijnheer de minister, kunt u verduidelijken of er reeds gesprekken zijn 

geweest met de tussenpersonen en andere betrokkenen in de praktijk 

om over de implementatie van het UBO-register en het elektronisch 

mandatensysteem van gedachten te wisselen? Zo ja, is er toen ook 

op gewezen dat die termijn toch wel krap is? 

 

Ten tweede, is het volgens u opportuun om toch nog wat uitstel te 

verlenen zodat de implementatie en de informatie-uitwisseling op een 

correcte en vooral ook rechtszekere wijze kunnen gebeuren? Zo nee, 

waarom? 

 

temps, les services ont déjà 

accordé plusieurs fois un report de 

délai. La nervosité persiste ce-

pendant sur le terrain, particulière-

ment concernant le système des 

mandats électronique. Les pre-

mières informations doivent être 

transmises le 31 mars. Ce délai 

est considéré comme extrême-

ment serré.  

 

Le ministre s'est-il entretenu avec 

les intermédiaires et d'autres 

parties prenantes à cet égard? 

Prévoira-t-il encore un report à 

cette fin? 

 

02.02 Minister Alexander De Croo: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 

Van Peteghem, de Algemene Administratie van de Thesaurie heeft in 

februari 2018 contact opgenomen met de vertegenwoordigers van de 

economische beroepen om het UBO-register voor te stellen. De 

Algemene Administratie van de Thesaurie heeft regelmatig contact 

gehad met deze vertegenwoordigers sinds midden 2018 en eveneens 

na de onlinepublicatie van de applicatie. De Algemene Administratie 

van de Thesaurie besteedt bijzondere aandacht aan deze 

problematiek en doet er alles aan om de applicatie bij te werken en 

aan te passen aan de behoeften en de ontvangen feedback. 

 

De technische integratie van de mandatenmodule is operationeel 

sinds 14 januari 2019. Ondertussen is ook de deadline die de 

informatieverstrekkers hebben om hun UBO's voor de eerste keer te 

registreren, verlengd van 31 maart tot 30 september 2019. In de loop 

van volgende week zal er ook een nieuwe FAQ gepubliceerd worden. 

 

Al is de heer Deseyn niet aanwezig, ziehier het antwoord op zijn 

vraag. 

 

De informatie over personen die als UBO van een – eventueel 

internationale – vzw worden beschouwd is enkel voor de eerste drie 

categorieën van UBO, zoals beschreven in de wet van 

18 september 2017, beschikbaar in de KBO. Het gaat hier meer 

specifiek om leden van de raad van bestuur, personen die 

gemachtigd zijn om de verenigingen te vertegenwoordigen en 

personen die instaan voor het dagelijks beheer van de verenigingen. 

 

Met als doel administratieve vereenvoudiging en in overeenstemming 

met het only-onceprincipe kunnen deze gegevens automatisch in het 

UBO-register worden opgeladen en na validatie van de wettelijke 

vertegenwoordiger van de vzw worden opgeslagen. 

02.02  Alexander De Croo, 

ministre: Depuis février 2018, les 

services de Trésorerie ont régu-

lièrement contacté les représen-

tants des professions économi-

ques concernant le registre UBO. 

La Trésorerie met tout en œuvre 

pour adapter l'application en ligne 

sur la base des retours d'infor-

mation du secteur. Le délai du 

premier enregistrement de l'UBO a 

été reporté du 31 mars au 

30 septembre 2019. 

 

Seules les informations relatives 

aux trois premières catégories 

légales de personnes considérées 

comme UBO, à savoir les mem-

bres du Conseil d'administration, 

les personnes habilitées à re-

présenter l'association et les per-

sonnes chargées de la gestion 

journalières sont disponibles dans 

la BCE. Les données les con-

cernant peuvent être automatique-

ment actualisées dans le registre 

UBO. 

 

Les deux catégories UBO non 

disponibles dans la BCE doivent 

être ajoutées séparément au 

registre. Il s'agit des personnes 
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De twee UBO-categorieën die niet in de KBO beschikbaar zijn en 

daarom nog aan het register moeten worden doorgegeven, zijn de 

natuurlijke personen; of, onder bepaalde voorwaarden, de categorie 

van natuurlijke personen in wiens belang de vzw werd opgericht of 

werkzaam is en de andere personen die via andere middelen de 

uiteindelijke controle over de vzw hebben. 

 

Er is geen enkele andere vrijstelling van identificatie en registratie van 

UBO's voor vzw's vastgelegd. 

 

De informatie moet slechts eenmaal worden verstrekt. Elke eventuele 

wijziging moet binnen de maand worden bijgewerkt. Een jaarlijkse 

bevestiging van de geldigheid van de informatie is ook vereist. De 

periode van één jaar begint te lopen vanaf de laatste validatie of 

wijziging van gegevens in het UBO-register. 

 

De Algemene Administratie van de Thesaurie heeft overigens 

maandelijks contact met Unisoc, om de sector te helpen aan zijn 

verplichtingen te voldoen en het register, wanneer mogelijk, aan de 

specifieke noden aan te passen. 

 

physiques – ou de la catégorie de 

personnes physiques – dans 

l'intérêt desquelles l'ASBL a été 

créée ou fonctionne et des 

personnes qui ont d'une autre 

manière le contrôle de l'ASBL. 

 

Aucune autre exemption d'identifi-

cation et d'enregistrement d'UBO 

n'a été établie. L'information ne 

doit être communiquée qu'une 

seule fois, les modifications 

doivent être mises à jour dans le 

mois et les données, confirmées 

annuellement. La Trésorerie con-

tacte Unisoc tous les mois pour 

aider le secteur à satisfaire à ses 

obligations.  

 

02.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank 

u voor uw antwoorden. 

 

Ik heb nog de volgende opmerking. 

 

Ik heb gemerkt dat al sinds eind februari het uitstel is verleend. Dat 

had ik niet goed gecontroleerd. Het is echter goed dat uitstel werd 

verleend. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

03 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, 

belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking, over "de 

groene investeringen" (nr. 29178) 

03 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de 

la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "les 

investissements verts" (n° 29178) 

 

03.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, recent 

hebben wij vernomen dat het Noorse staatsfonds, het grootste ter 

wereld, zich zou terugtrekken uit een reeks olie- en gasbedrijven. Het 

fonds, dat over meer dan 1 000 miljard dollar beschikt om te 

investeren, wordt door de overheid gebruikt om onder meer de 

pensioenen te financieren. De beslissing van de Noorse regering lijkt 

vooral door financiële motieven ingegeven, de dalende olieprijzen, en 

minder door de bezorgdheid om het klimaat. Momenteel wordt in dat 

verband gekeken naar oliebedrijven als Shell, Total, BP, Chevron en 

Exxon Mobil, die ongeveer 5,9 % van de aandelenportefeuille 

uitmaken. 

 

Als we naar België kijken, dan komen we uit bij de FPIM. Uit de 

jaarcijfers blijkt dat de FPIM slechts voor 1 %, of eigenlijk 0,8 %, 

investeert in duurzame investeringen, dit in tegenstelling tot 28 % voor 

luchtvaartgerelateerde investeringen. We kunnen in België dus zeker 

ook bekijken of we een position switch zoals in Noorwegen kunnen 

03.01  Vincent Van Peteghem 

(CD&V): Le fonds souverain 

norvégien se désengagerait d'une 

série d'entreprises actives dans le 

pétrole et le gaz. Il le fait 

essentiellement pour des raisons 

financières et pas tant pour des 

motifs climatiques. La SFPI n'in-

vestit que 0,8 % dans des projets 

durables et pas moins de 28 % 

dans des projets liés à l'aéronau-

tique. Il semble donc opportun que 

la Belgique suive l'exemple de la 

Norvège et réfléchisse à un 

changement de position. 

 

En outre, pour les investissements 
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doorvoeren. 

 

Voorts wordt er inzake klimaatinvesteringen ook meer en meer 

gekeken naar de ECB. De ECB zou zijn quantitative easing program 

kunnen focussen op groene obligaties, de zogenaamde Green Bonds. 

Dat zou natuurlijk ook een stap vooruit zijn binnen het huidige kader 

waarbinnen de ECB vandaag opereert. 

 

Mijnheer de minister, overweegt u om, net zoals Noorwegen, een 

position switch door te voeren en voor te stellen aan de FPIM om 

meer te investeren in duurzame investeringen? Zo ja, hebt u hiervoor 

al maatregelen uitgewerkt en/of overleg gepleegd? Kunt u bevestigen 

of een dergelijke position switch reeds is opgenomen in het 

vernieuwde beheersakkoord met de FPIM? 

 

Bent u er voorstander van om er op Europees niveau voor te pleiten 

dat de ECB zich binnen haar quantitative easing program meer focust 

op Green Bonds? Zo nee, past dit voornemen dan niet binnen het 

mandaat van de ECB? 

 

Kunt u aangeven hoeveel Green Bonds België al op de markt 

gebracht, hoeveel geld dit heeft opgebracht en welke investeringen 

hiermee worden gefinancierd? 

 

liés au climat, les regards se 

portent de plus en plus vers la 

BCE. Celle-ci pourrait axer son 

programme d'assouplissement 

quantitatif sur les obligations 

vertes, les green bonds.  

 

Le ministre envisage-t-il de pro-

poser à la SFPI d'investir de 

manière plus durable ou l'a-t-elle 

déjà fait? Cela est-il déjà 

perceptible dans le nouveau 

contrat de gestion? Est-il favorable 

à ce que le programme d'assou-

plissement quantitatif de la BCE 

mette l'accent sur les green 

bonds? Combien d'obligations 

vertes ont-elles été émises sur le 

marché belge? Combien ont-elles 

rapporté et qu'ont-elles servi à 

financer? 

 

03.02 Minister Alexander De Croo: De FPIM is reeds actief in 

duurzame investeringen. Sinds 2016 heeft de FPIM meer dan 

80 miljoen euro geïnvesteerd in groene initiatieven. Het 

beheerscontract van de FPIM van juli 2018 besteedt naast financiële 

parameters ook aandacht aan de maatschappelijke meerwaarde van 

potentiële investeringen, waaronder duurzaamheid. Het is de 

bedoeling om het criterium maatschappelijke meerwaarde en dus ook 

duurzaamheid verder uit te werken in een strategische nota en om 

guidelines vast te leggen tegen april of mei 2019. 

 

De ECB is onafhankelijk. Dat is een beslissing die binnen de ECB zelf 

moet worden genomen. 

 

De Groene OLO werd op 26 februari 2018 uitgegeven. Deze groene 

obligatie was een gewone OLO waarop institutionele beleggers graag 

inschrijven, maar het verleden heeft uitgewezen dat het initieel volume 

van minstens 3 miljard euro steeds haalbaar was voor OLO's die een 

duurtijd van 15 tot 20 jaar hebben. 

 

Lage rentes zorgen voor voldoende belangstelling voor de langere 

maturiteiten, die hogere rendementen bieden dan de korterlopende 

leningen. 

 

Uiteraard werd een bijkomende vraag verwacht van beleggers die 

specifiek op zoek zijn naar groene investeringen. Zo kon uiteindelijk 

een bedrag van 4,5 miljard euro worden bereikt. 

 

De opgehaalde bedragen voor deze Groene OLO moeten volledig 

worden besteed aan specifieke groene projecten en uitgaven. Het 

eerste allocatierapport van de Groene OLO zal in detail beschrijven 

waaraan de gelden werden besteed. 

 

De uitgifte werd geplaatst aan een rendement van 1,5 basispunten 

boven de rent leg die uit de secundaire markt kon worden afgeleid. 

03.02  Alexander De Croo, 

ministre: La SFPI investit déjà de 

manière durable. En 2018, ces 

investissements représentaient 

80 millions d'euros. Le contrat de 

gestion de la SFPI de juillet 2018 

s'intéresse également à la plus-

value sociétale des investisse-

ments, en ce compris leur 

caractère durable. L'objectif est 

d'inscrire plus avant le critère de 

plus-value sociétale dans une 

notre stratégique afin de fixer des 

guidelines pour avril ou mai 2019. 

 

La BCE est indépendante et dé-

cide de manière autonome. L'OLO 

verte a été émise le 26 février 

2018. 

 

Les faibles taux d'intérêt qui 

incitent à investir à plus long terme 

et l'intérêt manifesté par certains 

investisseurs pour les investisse-

ments verts ont permis de récolter 

4,5 milliards d'euros. Cette somme 

devra intégralement être affectée 

à des dépenses et à des projets 

verts. L'émission a été placée à un 

rendement de 1,5 point de base, 

soit 2,5 points de base de moins 

que la prime habituelle de la 

première émission d'une nouvelle 

OLO. Il a été annoncé que la 
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Dat is 2,5 basispunten minder dan de gebruikelijke premie voor de 

eerste uitgifte van een nieuwe OLO. Men kan er dus vanuit gaan dat 

het renteverschil 2,5 basispunten bedroeg. 

 

Er werd aangekondigd dat de looptijd van de Groene OLO minimaal 

15 en maximaal 20 jaar zou zijn. Het werd uiteindelijk een vijftienjarige 

OLO, met vervaldag 2033. 

 

durée de l'OLO verte serait de 

minimum 15 ans et de maximum 

20 ans. Ce sera finalement une 

OLO de quinze ans qui arrivera à 

terme en 2033. 

 

03.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank 

u voor uw antwoord. 

 

Het waren drie vragen die wij hebben gebundeld en die allemaal te 

maken hebben met de groene investeringen. 

 

Het eerste element over de Federale Participatie- en Investerings-

maatschappij… 

 

 

De voorzitter: (…) 

 

03.04  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de voorzitter, dit is 

mijn repliek. 

 

Ik was verbaasd. Ik heb het Jaarrapport van 2017 ingekeken, waarin 

een taarttabel staat. Daar staat 1 %. Als men dat bekijkt voor alle 

investeringen die gebeuren, zijn er veel minder dan 1 % duurzame 

investeringen. Als wij willen tonen dat er effectief ook duurzaam wordt 

geïnvesteerd, moeten wij in de opmaak van die tabellen toch duidelijk 

maken wat duurzaam is en, zoals u zelf aangeeft, wat een 

maatschappelijke meerwaarde heeft. Ik vermoed dat er op termijn wel 

een discussie zal ontstaan over waarin ons land investeert en dan 

denk ik dat wij de mensen niet zullen overtuigen met een tabelletje 

waarin 1 % duurzame investeringen staat. 

 

Wat de ECB en de OLO's betreft, ik ben blij dat dit veel succes heeft 

en ik denk dat wij daarop in de toekomst verder moeten inzetten. 

 

03.04  Vincent Van Peteghem 

(CD&V): Le rapport annuel de 

2017 inclut un diagramme cir-

culaire avec 1 % d'investissements 

durables. Cela semble nettement 

moins. Si nous souhaitons expli-

quer que nous investissons dans 

des projets durables, il faudra 

impérativement préciser ce que 

l'on entend par durable. Le tableau 

actuel ne réussira à convaincre 

personne que la Belgique procède 

à des investissements durables. 

Je me réjouis du succès de la 

BCE et de l'OLO. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

04 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, 

belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking, over "de 

overheidsinvesteringen" (nr. 29200) 

04 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de 

la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "les 

investissements publics" (n° 29200) 

 

04.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, 

overheidsinvesteringen hebben een sterk positief effect op de 

economische bedrijvigheid en op het productiepotentieel van onze 

economie. De overheidsinvesteringen in België en in tal van andere 

landen bevinden zich op een zeer laag peil. Uit recente cijfers die ik 

heb opgevraagd, leer ik dat we veeleer desinvesteren dan investeren. 

 

Uw voorganger pleitte er altijd voor om de wijze waarop 

overheidsinvesteringen bij de toepassing van de Europese 

begrotingsregels van het Stabiliteits- en groeipact in aanmerking 

worden genomen, te herzien. Een eerste voorstel beoogde dat op 

korte termijn minder strikte voorwaarden zouden worden toegepast 

04.01  Vincent Van Peteghem 

(CD&V): Les investissements pu-

blics profitent à l'activité écono-

mique mais il est plutôt question à 

présent de désinvestissement. Le 

prédécesseur du ministre plaidait 

pour que l'on revoie la façon dont 

les investissements publics sont 

pris en compte dans le pacte de 

stabilité et de croissance. Une 

première proposition plaide pour 

l'application de conditions moins 
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voor de investeringsclausule in het Stabiliteits- en groeipact. Een 

tweede voorstel beoogde dat op middellange termijn de manier 

waarop overheidsinvesteringen in rekening worden gebracht, binnen 

het preventieve gedeelte van het Stabiliteits- en groeipact herzien zou 

worden en dat de investeringsuitgaven zouden worden vervangen 

door de afschrijvingen op de overheidsinvesteringen bij de bepaling 

van het begrotingssaldo dat daarvoor in aanmerking wordt genomen. 

 

Mijnheer de minister, welk standpunt neemt België in op Europese 

fora? Op welke vergaderingen kwam het voorstel aan bod? Welke 

lidstaten waren voorstander van het eerste voorstel? Welke lidstaten 

waren voorstander van het tweede voorstel? Welke regelgeving zou 

gewijzigd moeten worden voor het eerste voorstel en voor het tweede 

voorstel? Wat is de verwachte tijdlijn van de implementatie van de 

wijzigingen? Op welke wijze zouden de marktwaarde en de 

levensduur van publieke infrastructuur becijferd worden? 

 

Als een publieke investering over een langere periode kan 

afgeschreven worden, geldt dat voor de volledige stock van publieke 

infrastructuur. Wat is de geraamde huidige stock van infrastructuur? 

Wat zou de impact zijn voor België van een verlenging van de 

afschrijfregels? Uiteraard vraag ik enkel naar een raming. 

 

strictes à court terme. Une 

seconde proposition vise à rem-

placer à moyen terme, dans le 

cadre de la détermination du solde 

budgétaire, les dépenses en in-

vestissement par les amortisse-

ments des investissements pu-

blics. 

 

Quel est le point de vue du 

nouveau ministre? Ce thème a-t-il 

déjà été abordé lors des forums 

européens? Quels États membres 

sont partisans de la première 

proposition et lesquels sont 

favorables à la seconde? Quelle 

réglementation doit encore être 

modifiée pour chaque proposition? 

Quel est le calendrier prévu pour 

ces modifications? Comment 

chiffre-t-on la valeur de marché et 

la durée de vie des infrastructures 

publiques? S'il est possible 

d'amortir les investissements pu-

blics sur une plus longue période, 

est-il possible de le faire aussi 

pour l'inventaire complet des 

infrastructures publiques? Quelle 

est actuellement la valeur, estime-

t-on, de cet inventaire? Quel 

impact aurait une prolongation des 

règles d'amortissement pour la 

Belgique? 

 

04.02 Minister Alexander De Croo: België is steeds van oordeel 

geweest dat zowel de publieke als de private investeringen een 

belangrijke rol spelen voor potentiële economische groei. Vooral het 

niveau van de publieke investeringen blijkt de voorbije jaren een 

probleem. Daarom is het belangrijk te zorgen voor een constante 

aangroei van het niveau van de investeringen. 

 

Het eerste voorstel verwijst naar de wijzigingen van de voorwaarden 

in de investeringsclausule, zodat die clausule ook zou kunnen worden 

gebruikt in economisch betere tijden. Op voorstel van de Europese 

Raad heeft de Commissie in januari 2015 de investeringsclausule 

geïntroduceerd om meer ruimte voor investeringen te creëren. De 

economie van de meeste lidstaten had toen te lijden onder de 

gevolgen van de crisis. Een van de voorwaarden voor het genieten 

van de investeringsclausule, houdt in dat de output gap zeer negatief 

moet zijn, hetgeen voor ons land en voor veel andere lidstaten op het 

moment niet het geval is. 

 

Het tweede voorstel verwijst naar de afschrijvingsregels voor publieke 

investeringen die van toepassing zijn onder het Europees stelsel van 

rekeningen. Die afschrijvingsregels zijn evenwel gebaseerd op de 

internationale afschrijvingsregels, die stellen dat voor publieke 

investeringen de afschrijvingen binnen de constructieperiode dienen 

te gebeuren en dus niet, zoals voor bedrijven, over een langere 

04.02  Alexander De Croo, 

ministre: Les investissements 

privés et publics sont en effet 

importants pour la croissance éco-

nomique. Le niveau des investis-

sements publics constitue depuis 

ces dernières années un pro-

blème. La première proposition 

vise à rendre l'application de la 

clause d'investissement établie 

en janvier 2015 en période de 

crise économique possible aussi 

lors d'embellies économiques. La 

seconde proposition concerne les 

règles d'amortissement pour les 

investissements publics au sein du 

Système européen des comptes 

qui implique que ces investisse-

ments doivent encore toujours être 

amortis au cours de la période de 

construction. La Belgique a pré-

senté les propositions d'appliquer 

ces règles strictes de façon 

formelle et informelle en 2017, 
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periode kunnen worden afgeschreven. België heeft aan andere 

lidstaten en Eurostat gevraagd of zij akkoord zouden gaan met een 

aanpassing van de regels. 

 

In de loop van 2017, 2018 en 2019 heeft België op formele en 

informele wijze zijn voorstellen voorgelegd aan de Europese 

Commissie, Eurostat en de andere lidstaten. Dat gebeurde meestal in 

het kader van het Economisch en Financieel Comité en zijn 

subcomités, alsook bij contacten van leden van de regering met 

andere lidstaten, de Europese Commissie en Eurostat, en bij 

contacten van de Belgische ambassades in de lidstaten. De 

voorstellen maken ook deel uit van de aanbevelingen in het kader van 

het nationaal pact voor strategische investeringen. Op de Ecofin-raad 

van maart 2019 werden die tijdens de Belgische uiteenzetting 

herhaald. 

 

Uit alle formele en informele contacten met de lidstaten en instellingen 

blijkt dat de steun voor de Belgische voorstellen zeer beperkt is. 

Alleen Slovenië, Frankrijk en Spanje zouden bereid zijn België te 

steunen. De meeste andere lidstaten zijn veeleer voorstander van 

strengere regels en wensen minder flexibiliteit. Gelet op de beperkte 

steun voor de Belgische voorstellen lijkt de kans klein dat zowel de 

investeringsclausule als de afschrijvingsregels gewijzigd zullen 

worden. 

 

Van een tijdpad is op het ogenblik geen sprake. Wat de 

investeringsclausules betreft, moet er eerst een consensus onder de 

lidstaten zijn, die gevalideerd wordt door de Europese Raad. Pas dan 

kan de Commissie een voorstel tot wijziging van de criteria om een 

uitzondering te genieten, in het kader van de investeringsclausule 

doen. Op het vlak van de afschrijvingsregels moet er eveneens 

consensus zijn tussen de lidstaten. Eurostat moet dan uiteindelijk 

beslissen om de regels al dan niet te wijzigen. 

 

Gelet op de factoren die ik zopas heb toegelicht, zijn uw overige 

vragen op het ogenblik niet aan de orde. 

 

Overigens, tijdens een gesprek met Europees commissaris Katainen 

daarover wees hij mij erop dat ons land als enige die wijziging vraagt. 

 

Persoonlijk vind ik alleszins dat daaraan toch enige logica ten 

grondslag ligt; wij gebruiken de regels van een cashboekhouding en 

niet van een bedrijfsboekhouding. In een bedrijf is de notie van winst 

een belangrijk element, terwijl bij een overheid de notie van winst 

eigenlijk onbelangrijk is. Op overheidsniveau is de cashflowredenering 

belangrijk. Kortom, ik begrijp de redenering wel om de investeringen 

op die manier te kunnen afschrijven, maar wie vertrouwd is met de 

techniek van een overheidsbegroting, beseft dat de vraag hier niet 

echt van toepassing is. Ik zie niet in waarom men investeringen zou 

kunnen afschrijven in onze soort boekhouding. Dat is een persoonlijke 

toevoeging. 

 

2018 et 2019 à la Commission 

européenne, à Eurostat et aux 

autres États membres. 

 

Nos propositions s'inscrivent, par 

ailleurs, dans le cadre des re-

commandations du Pacte national 

pour les investissements stratégi-

ques et nous les avons réitérées 

lors du Conseil ECOFIN du mois 

de mars 2019. 

 

Il ressort de nos contacts que les 

propositions belges ne recueillent 

qu'un soutien extrêmement limité 

et les chances d'obtenir, par 

conséquent, une modification de la 

clause d'investissement ou des 

règles d'amortissement sont 

maigres. Il n'y a donc pas de 

calendrier. Un consensus entre les 

États membres est en effet requis 

pour la mise en œuvre des deux 

propositions. 

 

Je tiens à souligner qu'il existe une 

différence essentielle entre le 

raisonnement en terme de 

cash flow appliqué dans le cadre 

d'un budget et la notion de bé-

néfices qui prévaut dans la 

comptabilité d'une entreprise. 

 

04.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, uw 

opmerking is juist, de vraag is inderdaad hoe men een en ander doet 

bij een dubbele boekhouding en kasboekhouding. De reden van mijn 

voorstel is precies omdat wij een extra injectie in onze investeringen 

willen doen en ik daar een oplossing zag om dat mogelijk te maken. 

Ons investeringspact is gebaseerd op het feit dat wij een uitzondering 

04.03  Vincent Van Peteghem 

(CD&V): Cette exception aux 

règles européennes est importante 

pour l'exécution de notre pacte 

d'investissements et si l'UE 

maintient sa réponse négative, il 
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krijgen van de Europese Commissie om die investeringen te doen. 

Dat wij dat nu niet kunnen doen, brengt met zich dat een belangrijke 

financieringsbron zal ontbreken om het investeringspact daadwerkelijk 

te realiseren. 

 

nous manquera une source de 

financement substantielle. 

 

04.04 Minister Alexander De Croo: Mijnheer Van Peteghem, er is 

wel meer soepelheid, wanneer het om echte PPP's gaat. Het moet 

wel om echte PPP's gaan. Daar is het natuurlijk wel logisch, maar 

belanden wij bijna in een soort leasingformule. In dat geval is het 

natuurlijk logisch dat de afschrijving in de tijd wordt gespreid. De 

moeilijkheid is dat de Commissie sommige zaken die wij in de 

categorie van PPP probeerden onder te brengen, niet als een echte 

PPP aanziet. 

 

04.04  Alexander De Croo, 

ministre: Il est logique que 

l'investissement soit étalé dans le 

temps pour de véritables partena-

riats public-privé (PPP), mais tout 

ce que nous tentons de désigner 

comme PPP n'est pas nécessaire-

ment considéré comme tel. 

 

04.05  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank 

u voor uw antwoord. 

 

 

De voorzitter: Men had de mond vol van invest, invest, invest. Maar 

volgens het Jaarverslag 2018 van de Nationale Bank van België is het 

aandeel van de publieke investeringen in België in 2018 met 0,1 % is 

gedaald. 

 

Le président: On ne parle que 

d'investissements, mais le rapport 

annuel 2018 de la Banque na-

tionale indique que l'investisse-

ment public a baissé de 0,1 % en 

2018. 

 

04.06  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik heb 

die vraag een paar weken geleden nog gesteld. Wij desinvesteren op 

dit moment. 

 

 

De voorzitter: Een hele reeks economen, genre De Grauwe en 

Moesen, stelt dat tekorten moeten worden toegestaan in het licht van 

publieke investeringen. Het tekort van 3 % is dus toelaatbaar, indien 

het om investeringen gaat. Maar Europa aanvaardt dat niet. 

Bovendien is er de vraag wat een investering is. Er kan gemakkelijk 

worden geswitcht met lopende uitgaven. Daarmee maakt men een 

opening om de realisatie van het begrotingsevenwicht 

ad calendas graecas te verwijzen. Onder economen mag de 3 %-

norm nu worden overschreden, op voorwaarde dat het voor publieke 

investeringen is. Europa aanvaardt die mening echter niet. Dat is voer 

voor de komende jaren. 

 

Le président: Des économistes 

tels que MM. De Grauwe et 

Moesen estiment qu'un dépasse-

ment de la norme de 3 % en 

matière de déficit budgétaire est 

acceptable si c'est pour pouvoir 

réaliser des investissements pu-

blics, mais l'Europe ne suit pas 

encore ce raisonnement. 

 

(…): (…) 

 

De voorzitter: U gaat naar Vlaanderen. Er is geld genoeg in de Vlaamse begroting. 

 

04.07 Minister Alexander De Croo: Mijnheer de voorzitter, 

Vlaanderen investeert graag, als de federale overheid het geld levert. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

05 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, 

belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking, over "de 

Chinese e-commerce" (nr. 29214) 

05 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de 

la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, sur "l'e-commerce 

chinois" (n° 29214) 

 

05.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de voorzitter, 05.01  Vincent Van Peteghem 
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mijnheer de minister, het gaat hier om een belangrijk thema waarover 

op het terrein heel wat vragen bestaan. 

 

Vandaag hanteert zowel de douane als de btw-administratie de 

minimisregels om de import van pakketten vrij te stellen van de btw-

verplichting als de waarde van het pakket lager is dan 22 euro en van 

de douaneverplichting als de waarde van het pakket lager is dan 

155 euro. Op die manier kunnen zendingen met een verwaarloosbare 

waarde worden vrijgesteld van btw- en douaneformaliteiten bij de 

invoer in België. 

 

Deze grensbedragen bestaan al enige tijd en zijn ingevoerd om de 

administratieve afhandeling van zendingen met een beperkte waarde 

te versoepelen om pragmatische redenen. Ik kan geloven dat de 

noodzaak hiervoor bestond ten tijde van brick-and-mortorbedrijven, 

maar nu is de B2C-economie globaal en hebben digitalisering en QR-

codes ervoor gezorgd dat wij met een muisklik pakjes bijvoorbeeld in 

China kunnen bestellen en ze vrij goedkoop naar België kunnen doen 

verzenden. 

 

Steeds meer Belgische retailers klagen over deze oneerlijke 

concurrentie met China, meer bepaald met bedrijven als Alibaba, 

AliExpress enzovoort. 

 

Ik geef een voorbeeld. 

 

Een Belgische online retailer importeert 5 000 kleine stukjes 

speelgoed in bulk uit Azië via de Antwerpse haven. De waarde per 

stuk is 2,5 euro. De Belgische retailer betaalt dus 1 euro per stuk voor 

verzendingskosten, administratieve kosten, douaneformaliteiten 

enzovoort. Daarbovenop moet hij 3 euro aan bpost betalen om het 

kleine pakket naar de consument te sturen. De Belgische retailer 

moet zo'n stuk speelgoed dus verkopen aan 6,5 euro, of aan 

7,87 euro inclusief btw. Men kan datzelfde product beschikbaar zien 

op AliExpress voor de prijs van 2,5 euro. In principe is de 

beginwaarde dus gelijk, maar AliExpress moet niet betalen voor de 

kosten van het transport van de fabriek in Sjanghai naar de  Belgische 

consument, en moet evenmin invoerheffingen, douanekosten en btw 

betalen omdat de minimisregeling geldt voor elk afzonderlijk pakket. 

In dat opzicht is het voor de Belgische retailer veel moeilijker te 

concurreren met mastodonten als Alibaba, AliExpress enzovoort. 

 

Ik heb begrepen dat op het vlak van btw wel beslist is de grenswaarde 

van 22 euro te verlagen naar 1 euro vanaf 2021, maar dat duurt nog 

bijna drie jaar, wat eigenlijk heel lang is in de e-commerce. 

 

In deze context wil ik u het volgende vragen, mijnheer de minister. 

 

Ten eerste, bent u het ermee eens dat in een zelfde daling van het 

grensbedrag moet worden voorzien voor de douanekosten? Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, wanneer zal die daling van kracht zijn? 

 

Ten tweede, bent u bereid om gedurende de overgangsperiode van 

drie jaar te bepalen dat de grenswaarde van 22 euro per pakket moet 

herzien worden op het vlak van de btw, ongeacht of de zendingen in 

bulk binnenkomen, via één container, via verschillende containers of 

via duizenden aparte zendingen? Zo nee, waarom niet? 

 

(CD&V): Conformément aux aides 

de minimis, un colis importé est 

exonéré de TVA si sa valeur est 

inférieure à 22 euros et il échappe 

aux frais de douane si sa valeur 

est inférieure à 155 euros. Ces 

plafonds ont été instaurés à 

l'époque pour des raisons prag-

matiques mais en raison de la 

numérisation et des codes QR, il 

est désormais possible de passer 

commande dans le monde entier 

en un clic de souris. De plus en 

plus de détaillants belges qui 

achètent des articles en vrac et 

doivent par conséquent payer de 

la TVA là-dessus se plaignent de 

la concurrence déloyale de pays 

tels que la Chine. Si le même 

produit est expédié directement au 

consommateur final, il n'est en 

effet soumis à aucune taxe. 

 

À partir de 2021, la valeur limite 

pour le paiement de la TVA serait 

abaissée de 22 euros à 1 euro, 

mais nous en sommes encore 

loin. Le ministre estime-t-il comme 

moi qu'il y aurait lieu d'instaurer 

une baisse unique du plafond pour 

les frais de douane? Est-il prêt, 

durant la période transitoire, à 

reconsidérer la valeur limite de 

22 euros en ce qui concerne la 

TVA, peu importe que les colis 

arrivent en vrac ou en milliers 

d'envois séparés? Compte-t-il 

également faire inscrire cette 

question à l'agenda européen?  
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Ten derde, zult u dit probleem ook op Europees vlak aankaarten, 

zodat wij een uniform beleid kunnen voeren? 

 

05.02 Minister Alexander De Croo: Mijnheer de voorzitter, de huidige 

en toekomstige mogelijkheden inzake digitalisering ontkrachten 

grotendeels de redenen waarom vrijstellingsdrempels indertijd werden 

ingevoerd. Als het mogelijk is voor de btw en voor de invoering van 

het nieuwe OSS-systeem moet het ook mogelijk zijn voor de 

invoerrechten. 

 

Een dergelijke koerswijziging vergt echter een aanpassing van de 

Europese verordening nr. 1186/2009 van de Raad van 

16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire 

regeling inzake douanevrijstellingen. Het hele proces voor de 

aanpassing van een EU-verordening moet bijgevolg worden 

doorlopen. Aangezien het bindende EU-wetgeving is, moeten alle 

lidstaten van de EU hiermee dan ook akkoord gaan. België kan dit 

niet unilateraal invoeren. 

 

Net zoals dat bij de btw het geval is, zal na het juridisch proces 

eveneens de nodige tijd moeten worden uitgetrokken om de 

noodzakelijke informatica-infrastructuur uit te bouwen. 

 

De douane ziet er vandaag op toe dat de voorwaarden per individuele 

zending worden gerespecteerd. Alle zendingen moeten aan dezelfde 

voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de vrijstelling 

van btw. Er moet echter ook rekening worden gehouden met het feit 

dat schaalvoordelen door bijvoorbeeld het groeperen van individuele 

zendingen in één container voor transport niet verboden zijn. Hierover 

werd in het verleden reeds een arrest geveld door het Europees Hof 

van Justitie. 

 

Ik ben bereid dit aan te kaarten op Europees niveau maar zoals 

eerder gezegd, er is unanimiteit nodig bij alle lidstaten om de 

bestaande regels ter zake te wijzigen of nieuwe regels in te voeren. 

 

05.02  Alexander De Croo, 

ministre: La raison d'être des 

seuils de franchise de l'époque est 

effectivement sapée par les 

innombrables possibilités offertes 

par la numérisation, mais un tel 

changement de cap nécessite 

l'adaptation du règlement euro-

péen n° 1186/2009 du Conseil du 

16 novembre 2009 relatif à l’éta-

blissement du régime communau-

taire des franchises douanières. Il 

faut, dès lors, parcourir les 

différentes étapes de la procédure 

de modification d'un règlement UE 

au cours de laquelle tous les États 

membres doivent donner leur 

accord. 

 

À l'issue du processus juridique, il 

faudra également du temps pour 

développer l'infrastructure informa-

tique nécessaire. Actuellement, les 

douanes contrôlent le respect des 

conditions par envoi individuel. 

Pour obtenir la franchise de la 

TVA, tous les envois doivent 

remplir les mêmes conditions. Il 

faut, en outre, tenir compte du fait 

qu'il n'est pas interdit de réaliser 

des économies d'échelle en 

groupant, par exemple, des envois 

individuels dans un conteneur 

unique.  

 

05.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, als ik 

het goed begrijp zegt u dus dat u de waarde van de vrijstelling niet 

naar beneden kunt halen? Dat moet op Europees niveau gebeuren? 

 

05.03  Vincent Van Peteghem 

(CD&V): Si je comprends bien, le 

ministre ne peut donc pas décider 

unilatéralement de diminuer le 

montant maximum pour bénéficier 

de la franchise de la TVA? 

 

05.04 Minister Alexander De Croo: Ja. 

 

05.04  Alexander De Croo, 

ministre: C'est exact. 

 

05.05  Vincent Van Peteghem (CD&V): Dan kan ik u alleen maar 

vragen om dat op Europees niveau zoveel mogelijk te bepleiten. Het 

voorbeeld geeft immers duidelijk aan dat dit zorgt voor een 

ongelooflijke concurrentiepositie die nadelig is voor de kleine retailers 

in ons land, die proberen te overleven. 

 

05.05  Vincent Van Peteghem 

(CD&V): Je ne peux alors que lui 

demander de plaider sans relâche 

en faveur de cette option à 

l'échelon européen. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

De voorzitter: Mijnheer de minister, wij zijn bijna aan het einde van de vragen. Naar verluidt zit de heer 
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Bogaert in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen. Ik heb 

mijn medewerker naar daar gestuurd om hem te vragen of hij ons nog komt vervoegen voor het stellen van 

zijn vragen. Ik zal nog even onze agenda overlopen. 

 

De volgende vragen worden geschrapt: nrs. 28312 en 29010 van mevrouw Lambrecht, nr. 28810 van 

mevrouw Jadin, nr. 28892 van de heer Vanden Burre, nr. 29065 van de heer De Vriendt, nr. 29101 van 

mevrouw Van Cauter en nr. 29122 van mevrouw Schlitz. 

 

De volgende vragen worden omgezet in schriftelijke vragen: nrs. 28637 en 29230 van de heer Calvo, 

nrs. 28874 en 28875 van de heer Van den Bergh, nrs. 29003 en 29044 van de heer Van Hees, nrs. 29114 

en 29202 van mevrouw Smaers, nr. 29134 van de heer Piedboeuf, nr. 29185 van de heer Deseyn, 

nrs. 29189, 29190, 29195 en 29198 van de heer Bogaert en nr. 29233 van de heer Van Biesen. 

 

Daarmee sluiten wij de vergadering af. U had geen groot publiek voor uw laatste optreden, mijnheer de 

minister. 

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 14.41 uur. 

La réunion publique de commission est levée à 14 h 41. 

 

  

 


