
 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

CRIV 55 COM 788 

 

CRIV 55 COM 788 

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 

DE BELGIQUE 

BELGISCHE KAMER VAN  

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

COMPTE RENDU INTÉGRAL 
AVEC 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT 
DES INTERVENTIONS 

INTEGRAAL VERSLAG 
MET 

VERTAALD BEKNOPT VERSLAG 
VAN DE TOESPRAKEN 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, DE 

L'EMPLOI ET DES PENSIONS 
COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN, WERK EN 

PENSIOENEN 

Mercredi Woensdag 

18-05-2022 18-05-2022 

Matin Voormiddag 

  

 



 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 

Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour  l’organisation de luttes originales – Groen 

PS Parti Socialiste 

VB Vlaams Belang 

MR Mouvement Réformateur 

cd&v Christen-Democratisch en Vlaams 

PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique 

Open Vld Open Vlaamse Liberalen en Democraten 

Vooruit  Vooruit 

Les Engagés Les Engagés 

DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant 

INDEP-ONAFH Indépendant - Onafhankelijk 

 

Abréviations dans la numérotation des publications : Afkortingen bij de nummering van de publicaties : 

DOC 55 0000/000  Document parlementaire de la 55
e
 législature, suivi du n° de 

base et du n° consécutif 

DOC 55 0000/000  Parlementair stuk van de 55
e
 zittingsperiode + basisnummer en 

volgnummer 

QRVA Questions et Réponses écrites QRVA Schriftelijke Vragen en Antwoorden 

CRIV Version provisoire du Compte Rendu Intégral CRIV Voorlopige versie van het Integraal Verslag 

CRABV Compte Rendu Analytique CRABV Beknopt Verslag 

CRIV Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu 

intégral définitif et, à droite, le compte rendu analytique traduit 

des interventions (avec les annexes) 

CRIV Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en 

rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met 

de bijlagen) 

PLEN Séance plénière PLEN Plenum 

COM Réunion de commission COM Commissievergadering 

MOT Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige) MOT Moties tot besluit van interpellaties (op beigekleurig papier) 

 

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants 

Commandes : 

Place de la Nation 2 

1008 Bruxelles 

Tél. : 02/ 549 81 60 

Fax : 02/549 82 74 

www.lachambre.be 

e-mail : publications@lachambre.be 

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers 

Bestellingen : 

Natieplein 2 

1008 Brussel 

Tel. : 02/ 549 81 60 

Fax : 02/549 82 74 

www.dekamer.be 

e-mail : publicaties@dekamer.be 

 



CRIV 55 COM 788 18/05/2022  

 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

i 

 

SOMMAIRE  INHOUD  

    
Question de Hans Verreyt à David Clarinval 

(Classes moyennes, Indépendants, PME et 

Agriculture, Réformes institutionnelles et 

Renouveau démocratique) sur "Le soutien aux 

indépendants primo-starters" (55026796C) 

1 Vraag van Hans Verreyt aan David Clarinval 

(Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en 

Landbouw, Institutionele Hervormingen en 

Democratische Vernieuwing) over "De hulp aan 

primo-starterszelfstandigen" (55026796C) 

1 

Orateurs: Hans Verreyt, David Clarinval, 

vice-premier ministre et ministre des Classes 

moyennes, des Indépendants, des PME et de 

I'Agriculture, des Réformes institutionnelles et 

du Renouveau démocratique 

 Sprekers: Hans Verreyt, David Clarinval, 

vice-eersteminister en minister van 

Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en 

Landbouw, lnstitutionele Hervormingen en 

Democratische Vernieuwing 

 

    

Question de Steven Creyelman à David Clarinval 

(Classes moyennes, Indépendants, PME et 

Agriculture, Réformes institutionnelles et 

Renouveau démocratique) sur "Le licenciement 

d'indépendants dans le secteur des soins" 

(55027531C) 

2 Vraag van Steven Creyelman aan David Clarinval 

(Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en 

Landbouw, Institutionele Hervormingen en 

Democratische Vernieuwing) over "Ontslagen 

zelfstandigen in de zorgsector" (55027531C) 

2 

Orateurs: Steven Creyelman, David 

Clarinval, vice-premier ministre et ministre 

des Classes moyennes, des Indépendants, 

des PME et de I'Agriculture, des Réformes 

institutionnelles et du Renouveau 

démocratique 

 Sprekers: Steven Creyelman, David 

Clarinval, vice-eersteminister en minister van 

Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en 

Landbouw, lnstitutionele Hervormingen en 

Democratische Vernieuwing 

 

   





CRIV 55 COM 788 18/05/2022  

 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

1 

 

COMMISSION DES AFFAIRES 
SOCIALES, DE L'EMPLOI ET DES 

PENSIONS 

COMMISSIE VOOR SOCIALE 
ZAKEN, WERK EN PENSIOENEN 

 

du 

 

MERCREDI 18 MAI 2022 

 

Matin 

 

______ 

 

 

van 

 

WOENSDAG 18 MEI 2022 

 

Voormiddag 

 

______ 

 

 

La réunion publique de commission est ouverte à 10 h 12 et présidée par Mme Marie-Colline Leroy. 

De openbare commissievergadering wordt geopend om 10.12 uur en voorgezeten door mevrouw Marie-

Colline Leroy. 

 

01 Vraag van Hans Verreyt aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, 

Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De hulp aan primo-

starterszelfstandigen" (55026796C) 

01 Question de Hans Verreyt à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, 

Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "Le soutien aux indépendants primo-

starters" (55026796C) 

 

01.01  Hans Verreyt (VB): De ministerraad keurde op 4 april 

jongstleden een voorontwerp van wet goed dat nieuwe zelfstandigen 

een vermindering van 100 euro toekent op hun sociale bijdragen voor 

het eerste kwartaal. De middelen komen uit een budget van 6,8 

miljoen euro, toegekend op het kernkabinet van 31 januari 2022, en 

dit om de koopkracht van de zelfstandigen te verhogen in het kader 

van de taxshift. 

 

Wat is uw exacte doelstelling met de toekenning van een bedrag van 

100 euro per startende zelfstandige? 

 

Hoeveel extra personen denkt u hiermee te kunnen aanzetten tot het 

starten van een zelfstandige activiteit? 

 

Hoeveel van het budget van 6,8 miljoen euro zal hiervoor worden 

aangewend? 

 

Is een bedrag van 100 euro niet eerder een symbolische bijdrage dan 

een werkelijke financiële steun voor een startende zelfstandige? 

 

01.01  Hans Verreyt (VB): Le 

Conseil des ministres a 

récemment approuvé un avant-

projet de loi visant à accorder aux 

nouveaux indépendants une 

réduction de 100 euros sur leurs 

cotisations sociales pour le 

premier trimestre.  

 

Quel est l'objectif du ministre avec 

cette réduction? Combien de 

citoyens pense-t-il pouvoir 

encourager à se lancer comme 

indépendants? Quelle proportion 

du budget de 6,8 millions d'euros 

destiné à augmenter le pouvoir 

d'achat des indépendants dans le 

cadre du tax shift y sera 

consacrée? Ne s'agit-il pas plutôt 

d'une contribution symbolique? 

 

01.02 Minister David Clarinval: Mijnheer Verreyt, in de eerste plaats 

moet u de context kennen waarin de taxshift wordt doorgevoerd. 

Zoals u weet, is de voornaamste doelstelling van de taxshift een 

eerste stap te zetten in de richting van de afschaffing van de 

bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en de crisisbelasting, 

die dateert van 1994. Gelet op het budget van 5,1 miljoen euro dat 

uitgetrokken wordt voor de zelfstandigen voor 2022 en 6,8 miljoen 

euro vanaf 2023, heb ik ervoor gekozen om mijn maatregelen vooral 

te richten op de primo-starters. De doelstelling van deze maatregelen 

is om de koopkracht van beginnende zelfstandigen te verhogen, 

aangezien die vaak in een moeilijke financiële context hun zaak 

01.02  David Clarinval, ministre: 

L'objectif principal du tax shift est 

de supprimer progressivement la 

cotisation spéciale pour la sécurité 

sociale. Puisque je dispose d'un 

budget de 5,1 millions d'euros 

pour les indépendants pour 2022 

et de 6,8 millions d'euros à partir 

de 2023, j'ai choisi de renforcer le 

pouvoir d'achat des indépendants 

débutants en premier lieu. 
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moeten opstarten. 

 

Ik wil benadrukken dat het voornaamste doel van de maatregel er niet 

in bestaat het aantal starters te verhogen. De maatregel beoogt 

eerder een vermindering van de sociale bijdragen van zelfstandigen 

met lage en gemiddelde inkomsten. Ik verwacht dus niet dat het 

aantal starters aanzienlijk zal toenemen. 

 

Uit de ramingen en berekeningen blijkt dat nagenoeg het volledige 

budget van 6,8 miljoen euro zal worden aangewend bij de uitvoering 

van deze maatregel. De maatregel is een symbolische ondersteuning 

van beginnende zelfstandigen en biedt tegelijkertijd een werkelijke, zij 

het kleine, financiële steun voor startende zelfstandigen.  

 

 

L'objectif est de réduire les 

cotisations sociales des 

indépendants à faibles et moyens 

revenus, et non d'augmenter le 

nombre de personnes qui créent 

pour la première fois une 

entreprise. Je ne m'attends dès 

lors pas à une forte augmentation 

du nombre d'indépendants 

débutants. 

 

Selon les calculs, la quasi-totalité 

du budget de 6,8 millions d'euros 

sera consacrée à cette mesure. Il 

s'agit d'un soutien symbolique aux 

indépendants débutants, qui leur 

procure toutefois également un 

avantage financier certes minime, 

mais réel. 

 

01.03  Hans Verreyt (VB): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de 

minister, ik ben blij dat u het op drie punten met ons eens bent. Ten 

eerste is deze maatregel symbolisch. Ten tweede zal deze maatregel 

niet veel mensen overtuigen om met een zelfstandige activiteit te 

starten. Ten derde moet die bijzondere bijdrage – die tijdelijke 

belasting uit de jaren 90, die zoals veel belastingen tijdelijk werd 

ingevoerd, maar tientallen jaren later nog steeds wordt geïnd – 

worden afgebouwd en zelfs afgeschaft. Ik ben dus blij met uw 

antwoord en het feit dat u ons drie keer gelijk geeft. 

01.03  Hans Verreyt (VB): Je 

constate avec satisfaction que le 

ministre nous donne raison sur 

toute la ligne: la cotisation spéciale 

doit être supprimée, mais cette 

mesure symbolique ne convaincra 

guère nos concitoyens de se 

lancer dans une activité 

indépendante. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

02 Vraag van Steven Creyelman aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en 

Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "Ontslagen 

zelfstandigen in de zorgsector" (55027531C) 

02 Question de Steven Creyelman à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et 

Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "Le licenciement 

d'indépendants dans le secteur des soins" (55027531C) 

 

02.01  Steven Creyelman (VB): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de 

minister, het zal u niet ontgaan zijn dat het wetsontwerp nr. 2533 over 

de verplichte vaccinatie in de zorg van uw collega Vandenbroucke 

heel wat deining heeft veroorzaakt. Minister Vandenbroucke zal 

daadwerkelijk zelfstandigen die actief zijn in de zorgsector, laten 

ontslaan als ze weigeren zich te laten vaccineren. Blijkbaar zullen die 

zelfstandigen 1 jaar overbruggingsrecht kunnen uitoefenen ter 

compensatie. 

 

Plant u extra compensatiemaatregelen aangezien deze gezondheids-

zorgbeoefenaars hun diploma van de ene dag op de andere 

waardeloos zien worden? 

 

Zult u aan hen die een opleiding tot een ander beroep kiezen die 

langer dan 1 jaar duurt, extra overbruggingsrecht bieden? Zult u 

daarover met de regio's overleggen, bijvoorbeeld om die opleidingen 

te kaderen? 

02.01  Steven Creyelman (VB): 

Le ministre de la Santé publique 

veut se séparer des indépendants 

actifs dans le secteur de la santé 

s'ils refusent de se faire vacciner 

contre le Covid-19. En compen-

sation, ils pourraient bénéficier du 

droit passerelle durant un an.  

 

Le ministre prévoit-il d'autres 

mesures de compensation? Ces 

personnes pourront-elles bénéfi-

cier du droit passerelle durant une 

période plus longue si elles suivent 

une formation professionnelle 

d'une durée de plus d'un an? Le 

ministre organisera-t-il des 
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Krijgen deze mensen na het verlopen van de 12 maanden 

overbruggingsrecht een werkloosheidsuitkering, mochten ze intussen 

geen ander werk hebben gevonden? 

 

concertations à ce sujet avec les 

régions? Après douze mois de 

droit passerelle, les personnes 

concernées pourront-elles 

percevoir des allocations de 

chômage si elles n'ont pas trouvé 

d'autre emploi d'ici là? 

 

02.02 Minister David Clarinval: Mijnheer Creyelman, eerst en vooral 

wens ik te preciseren dat het wetsontwerp betreffende de verplichte 

vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidszorgbeoefenaars bepaalt 

dat elke gezondheidsbeoefenaar, dus ongeacht zijn of haar sociaal 

statuut, over een vaccinatie tegen COVID-19 dient te beschikken als 

voorwaarde voor het verkrijgen en het behouden van een visum of de 

registratie als gezondheidszorgbeoefenaar. 

 

Zoals u eveneens weet, werd het wetsontwerp in tweede lezing 

aangenomen in de commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen. 

Daarbij wordt de inwerkingtreding van het wetsontwerp overgelaten 

aan de Koning. In het geval dat de gezondheidszorgbeoefenaar, 

tewerkgesteld op grond van een samenwerkingsovereenkomst als 

zelfstandige, wegens de schorsing van het visum of de registratie zijn 

functie, overeenkomstig de voornoemde wettelijke bepalingen, niet 

langer mag uitoefenen, wordt de samenwerkingsovereenkomst van 

rechtswege beëindigd. Dat geldt eveneens voor de zelfstandige die 

zonder zelfstandige samenwerkingsovereenkomst een zelfstandig 

gezondheidszorgberoep uitoefent dat onderworpen is aan een visum- 

of erkenningsplicht. 

 

In dat geval kan de zelfstandige inderdaad voor een periode van 

maximaal twaalf maanden terugvallen op het klassieke overbrug-

gingsrecht wegens gedwongen onderbreking. In een verlenging van 

deze periode is niet voorzien, aangezien we de klassieke regels voor 

het overbruggingsrecht volgen. Een overbruggingsrecht kan per feit 

slechts voor maximaal twaalf maanden worden toegekend. 

 

02.02  David Clarinval, ministre: 

Le projet de loi sur la vaccination 

obligatoire contre le Covid-19 

dispose que tout professionnel de 

la santé, quel que soit son statut 

social, doit être vacciné afin 

d'obtenir ou de conserver son visa 

ou d'être enregistré en tant que 

professionnel de la santé. 

Toutefois, l'entrée en vigueur du 

projet de loi, qui a déjà été adopté 

en deuxième lecture en 

commission de la Santé, 

appartient au Roi. 

 

Si un professionnel de la santé 

sous statut d'indépendant n'est 

plus autorisé à exercer à la suite 

de la suspension de son visa ou 

de son enregistrement, il peut faire 

usage du droit passerelle 

classique, en cas d'interruption 

forcée, et ce pour une période 

maximale de douze mois. Cette 

période ne peut être prolongée. 

 

In principe komen zelfstandigen niet in aanmerking voor de 

werkloosheid, aangezien dat geen tak is in het sociaal statuut der 

zelfstandigen. Evenwel bestaat er sinds lang een regeling waarmee 

de zelfstandige, indien die voldoet aan de toelaatbaarheids-

voorwaarden van de werkloosheid op basis van voldoende 

arbeidsdagen in loondienst gedurende een wettelijk bepaalde 

referteperiode, wel in aanmerking komt voor de werkloosheid. 

 

Ik zou er tot slot ook op willen wijzen dat het wetsontwerp van de 

regering omtrent de verplichte vaccinatie voor gezondheidszorg-

beoefenaars helemaal niet tot doel heeft om zorgbeoefenaars hun job 

te ontnemen, integendeel. Wanneer ons land echter opnieuw 

overspoeld zou worden door een coronagolf, moeten we klaarstaan 

om maatregelen te kunnen nemen om onze bevolking te beschermen. 

De verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel zal op dat moment 

een meer dan belangrijk hulpmiddel zijn.  

 

De toepassing van de vaccinatieverplichting is echter geen doel op 

zich. Ik hoop dan ook, ongetwijfeld samen met u, dat we het koninklijk 

besluit dat deze verplichting in werking laat treden, nooit zullen 

moeten nemen. 

 

En principe, les indépendants ne 

peuvent pas prétendre aux 

allocations de chômage. Toutefois, 

si le travailleur indépendant remplit 

les conditions d'admissibilité sur la 

base d'un nombre suffisant de 

jours de travail sous un statut de 

salarié durant une période de 

référence fixée par la loi, il peut en 

bénéficier. 

 

Le projet en question ne vise 

absolument pas à licencier des 

professionnels de la santé. Si 

notre pays devait être touché par 

une nouvelle vague de 

coronavirus, nous devrions être à 

même de prendre rapidement des 

mesures afin de protéger la 

population. La vaccination 

obligatoire du personnel soignant 

pourrait dès lors être un outil 
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important. J'espère toutefois que 

nous ne serons jamais contraints 

de prendre un arrêté royal en vue 

de l'entrée en vigueur du projet de 

loi. 

 

02.03  Steven Creyelman (VB): U zegt dat u hoopt dat het nooit in 

werking zal treden, maar dat is natuurlijk geen garantie dat het nooit in 

werking zal treden. Het ontwerp nr. 2533 zal niet alleen bij 

werknemers mogelijk een bloedbad aanrichten, maar ook bij het 

zelfstandig zorgpersoneel. Zij verliezen ook hun inkomen en hun 

diploma wordt de facto waardeloos. Zij hebben recht op één jaar 

overbruggingsrecht, waarin ze zich dan ook nog eens volledig moeten 

omscholen, terwijl ze wel nog hun sociale bijdragen moeten betalen. 

Een zelfstandige die zich verzet tegen de eventuele intrekking van zijn 

visum, verliest ook nog eens zijn overbruggingsrecht. Zulke zaken ziet 

men volgens mij alleen maar in totalitaire regimes.  

 

Mijnheer de minister, ik denk dat u eens met uw collega 

Vandenbroucke moet spreken. Hij kon mij namelijk geen antwoord 

geven op de vraag hoe dat potentiële tekort na die ontslagen 

verholpen zou worden. Tenzij minister Vandenbroucke van plan is om 

het tekort aan zorgpersoneel met de goedkeuring van het 

wetsontwerp in de toekomst te verhogen, moet de vaccinatie voor ons 

een keuze blijven en geen verplichting worden. Dat geldt ook voor de 

zorgsector. 

 

02.03  Steven Creyelman (VB): 

Le ministre espère que le projet 

n'entrera jamais en vigueur, mais il 

ne peut évidemment pas le 

garantir. 

 

Les prestataires de soins de santé 

indépendants qui seraient touchés 

par cette mesure perdraient non 

seulement leurs revenus, mais 

leur diplôme perdrait aussi, de 

facto, toute valeur. S'ils 

s'opposaient au retrait du visa, ils 

perdraient même leur droit 

passerelle. Une telle mesure est 

digne de régimes totalitaires! 

 

Le ministre de la Santé publique 

refuse quant à lui de répondre à la 

question de savoir comment il 

entend faire face à la pénurie de 

personnel soignant qui résultera 

de tous ces licenciements. 

 

Pour toutes ces raisons, mon parti 

estime que la vaccination doit 

rester un choix et non une 

obligation, y compris dans le 

secteur des soins. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

La présidente: Les questions n°s 55026951C et 55027358C de Mme Houtmeyers, n° 55026929C de 

M. Vanden Burre, n° 55027757C de M. Van der Donckt sont transformées en questions écrites. 

 

La réunion publique de commission est levée à 10 h 24. 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 10.24 uur. 

 

  

 


