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COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, 
DE LA PROTECTION DES 
CONSOMMATEURS ET DE 

L'AGENDA NUMÉRIQUE 

COMMISSIE VOOR ECONOMIE, 
CONSUMENTENBESCHERMING 

EN DIGITALE AGENDA 

 

du 

 

MERCREDI 15 JUIN 2022 

 

Après-midi 

 

______ 

 

 

van 

 

WOENSDAG 15 JUNI 2022 

 

Namiddag 

 

______ 

 

 

De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.17 uur en voorgezeten door de heer Stefaan 

Van Hecke. 

La réunion publique de commission est ouverte à 14 h 17 et présidée par M. Stefaan Van Hecke. 

 

Les textes figurant en italique dans le Compte rendu intégral n’ont pas été prononcés et sont la 

reproduction exacte des textes déposés par les auteurs. 

De teksten die in cursief zijn opgenomen in het Integraal Verslag werden niet uitgesproken en steunen 

uitsluitend op de tekst die de spreker heeft ingediend. 

 

De voorzitter: Vraag nr. 55026583C van de heer De Caluwé wordt omgezet in een schriftelijke vraag. 

 

01 Samengevoegde vragen van 

- Robby De Caluwé aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, 

Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De impact van de Oekraïense crisis 

op de voedingsverwerkende nijverheid" (55026584C) 

- Leen Dierick aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele 

Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De taskforce ter opvolging van de impact van de 

oorlog in Oekraïne" (55028817C) 

01 Questions jointes de 

- Robby De Caluwé à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes 

institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "L'impact de la crise ukrainienne sur l'industrie 

alimentaire" (55026584C) 

- Leen Dierick à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes 

institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "La task force dédiée au suivi de l'incidence de la 

guerre en Ukraine" (55028817C) 

 

De heer De Caluwé is niet aanwezig. 

 

01.01  Leen Dierick (CD&V): Mijnheer de minister, op 29 maart 2022 

vond de eerste samenkomst van de taskforce Agrovoeding plaats. De 

taskforce moet toelaten om kort op de bal te spelen bij een negatieve 

impact op de agrovoedingssector is, bijvoorbeeld ten gevolge van de 

oorlog in Oekraïne, aan de hand van actieplannen. 

 

Hoe verloopt het overleg in de taskforce? U gaf aan dat er tijdens een 

eerste overleg ook een werkmethode werd afgesproken. Kunt u die 

methode toelichten? 

 

Rond welke problemen worden momenteel actieplannen uitgerold? 

Kunt u ook per probleem de actieplannen toelichten? 

 

01.01  Leen Dierick (CD&V): La 

task force pour l'agroalimentaire 

s'est réunie pour la première fois 

le 29 mars dernier.  

 

Comment la concertation se 

déroule-t-elle? Quelle méthode de 

travail a été convenue? Autour de 

quels problèmes des plans 

d'action sont-ils déployés? Quelle 

aide financière est liée à ces 

initiatives? À quels problèmes 

s'attend-on encore à l'avenir? Le 
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Welke financiële steun koppelt u aan de actieplannen? 

 

Worden in de toekomst nog bijkomende problemen verwacht? Indien 

ja, welke? 

 

Op 3 juni publiceerde de Nationale Bank een analyse van de 

economische impact van de oorlog in Oekraïne. Kunt u die toelichten? 

Wanneer zal de analyse in de taskforce worden besproken? 

 

Hebt u er zicht op of er in België in de agrovoedingssector 

faillissementen te wijten zijn aan de gevolgen van de oorlog? Zo ja, 

hoeveel? 

 

Voorziet u ook in een analyse door het Prijzenobservatorium om een 

duidelijk beeld te krijgen van de impact op de consumptieprijzen? U 

gaf reeds eerder aan dat het Prijzenobservatorium werkt aan een 

actualisatie van de studie van de prijzen en marges in de 

varkenssector. 

 

Ik heb heel veel vragen gesteld en als het makkelijker is, mag u er 

ook deels schriftelijk op antwoorden. 

 

ministre peut-il commenter pour 

nous l'analyse par la Banque 

nationale de l'impact de la guerre 

en Ukraine? A-t-on enregistré 

dans le secteur agroalimentaire 

belge des faillites consécutives à 

cette guerre? L'Observatoire des 

prix examinera-t-il l'impact de la 

guerre en Ukraine sur les prix à la 

consommation? 

 

01.02 Minister David Clarinval: Sinds het begin van de crisis in 

Oekraïne sta ik permanent in contact met de vertegenwoordigers van 

de operatoren die actief zijn in de agrovoedingssector, namelijk het 

Agrofront, dat de actoren uit het primaire front vertegenwoordigt, 

Fevia en andere verenigingen die de agrovoedingsindustrie 

vertegenwoordigen, en de voornaamste spelers uit de kleinhandel. 

 

In die vele gesprekken werd ik rechtstreeks geïnformeerd over de 

moeilijke situatie waarmee alle spelers uit de agrovoedingsketen 

worden geconfronteerd en konden de problemen specifieker worden 

afgebakend. Samen met minister Dermagne en staatssecretaris De 

Bleeker heb ik het initiatief genomen om een taskforce Oekraïne op te 

richten specifiek voor de agrovoedingssector. De verschillende 

sectoren uit de voedingsindustrie werden uitgenodigd om eraan deel 

te nemen. De taskforce Oekraïne Agrovoeding heeft al drie keer 

vergaderd. De voornaamste belanghebbers, de bevoegde 

administraties en de gewestelijke instanties waren eveneens 

uitgenodigd. 

 

Tijdens de eerste vergadering van de taskforce kreeg iedereen de 

kans om zijn zorgen en problemen te delen. De belangrijkste bekom-

mernissen die door de agrovoedingssector worden gesignaleerd, 

betreffen enerzijds de bevoorrading met specifieke producten, en 

anderzijds de kostenstijgingen en prijsfluctuaties van de grond- en 

hulpstoffen van de verpakkingen en lonen, waarmee de sectoren ook 

te kampen krijgen. 

 

Afgaande op die bekommernissen en op de enquête uitgevoerd door 

Fevia noopt de situatie tot waakzaamheid. De eerste prioriteit die de 

sector formuleerde, had te maken met de moeilijkheden om 

zonnebloemolie en afgeleide producten te vervangen door 

alternatieve producten. 

 

Doordat er geen geharmoniseerd standpunt is over de etikettering van 

de vervangingsproducten op Europees niveau hebben wij de getroffen 

sectoren toegelaten alternatieve producten te gebruiken. Er werden 

01.02  David Clarinval, ministre: 

Depuis le début de la guerre en 

Ukraine, je suis en contact 

permanent avec le secteur 

agroalimentaire par l'intermédiaire 

d'Agrofront, de Fevia et d'autres 

organisations. Avec le ministre 

Dermagne et la secrétaire d'État 

De Bleeker, j'ai mis sur pied la 

task force Ukraine, à laquelle 

participent les différents secteurs 

de l'agroalimentaire. Dans 

l'intervalle, cette taskforce s'est 

déjà réunie à trois reprises. Les 

principales préoccupations de 

cette task force concernent 

l'approvisionnement en produits 

spécifiques, les augmentations et 

les fluctuations de prix, les 

matières premiers et auxiliaires, 

les emballages et les salaires. 

 

La situation invite à la prudence. 

La première priorité formulée par 

le secteur concernait les 

problèmes de remplacement de 

l'huile de tournesol par d'autres 

produits. Il n'existe pas de position 

européenne harmonisée quant à 

l'étiquetage des produits de 

substitution. C'est pourquoi nous 

avons nous-mêmes pris l'initiative 

de permettre au secteur d'utiliser 

des produits de substitution. Des 

règles en matière d'étiquetage ont 

été établies. Entre-temps, un 
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precieze regels opgesteld inzake de etikettering door de betrokken 

administraties in samenwerking met de sectoren. We willen de 

bevoorrading van onze bevolking te allen tijde garanderen, uiteraard 

met respect voor de veiligheid van de voedselketen en voor de 

rechten van de consument. Intussen is er ook een kader uitgewerkt 

voor het op de markt brengen van andere substituten. Inzake de 

etikettering werd een oplossing gevonden voor de buitenlandse 

fabrikanten. 

 

Op het ogenblik zijn er nog geen cijfers beschikbaar om eventuele 

faillissementen te capteren. Het is alvast duidelijk dat de huidige 

situatie een aantal ondernemingen confronteert met nieuwe 

uitdagingen inzake liquiditeiten. Na het overleg met de sectoren van 

29 maart brengt de FOD Economie zijn bekommernissen in kaart, 

teneinde met alle beleidsniveaus de passende maatregelen te kunnen 

identificeren om de continuïteit en de activiteit van de 

agrovoedingssector ook op lange termijn te kunnen verzekeren. 

 

Ik blijf luisteren naar de getroffen sectoren om na te gaan welke 

andere maatregelen kunnen worden genomen om de ondernemingen 

op de langere termijn concreet te ondersteunen en om op de hoogte 

te blijven van eventuele nieuwe problemen. We kunnen rekenen op 

het werk van de FOD Economie en de NBB om die vragen te 

actualiseren. Het kernoverleg, waaraan vertegenwoordigers van de 

hele keten deelnemen, kan een belangrijke rol spelen in de uitwerking 

van een evenwichtige aanpak van de problemen ten gevolge van de 

oorlog in Oekraïne en van een billijke verdeling van de winsten, om 

alle schakels in de keten leefbaar te houden. 

 

Het ketenoverleg gebeurt op eigen initiatief, maar ik heb alle 

betrokken sectoren al nadrukkelijk gewezen op het belang van dat 

overleg en hen opgeroepen om er op een constructieve wijze aan 

deel te nemen. De FOD Economie maakt naast de informatie die 

rechtstreeks van de sectoren komt via het ketenoverleg, en de 

informatie van het Prijzenobservatorium, ook gebruik van bepaalde 

macro-economische elementen uit de studie van de Nationale Bank 

van België, gepubliceerd in mei 2022. Die studie kwam er in opdracht 

van de eerste minister voor de uitvoering van zijn analyse. Het 

Prijzenobservatorium volgt de situatie op de voet, zowel de 

prijsontwikkeling in de hele keten als de evolutie van de marges in de 

agrovoedingskolom. Op die manier kunnen we uitgaan van objectieve 

gegevens. 

 

Op 28 april 2022 heb ik de infosessie over de recente ontwikkeling 

van de wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken van de FOD 

Economie bijgewoond. De nieuwe wet tot omzetting van de UTP-

richtlijn alsook de eventuele maatregelen in geval van overmacht en 

onvoorzienbaarheid moeten het mogelijk maken om de B2B-relaties 

opnieuw in evenwicht te brengen. 

 

cadre a également été fixé pour la 

commercialisation des substituts. 

 

Aucun chiffre concernant d'éven-

tuelles faillites n'est encore 

disponible. À la suite de la 

concertation du 29 mars, le SPF 

Économie est en train de 

répertorier les préoccupations des 

secteurs afin de pouvoir prendre 

des mesures conjointes avec tous 

les niveaux de pouvoir. Je reste à 

l'écoute des propositions des 

secteurs touchés afin de soutenir 

les entreprises à long terme et de 

rester informé en cas de nouveaux 

problèmes. La concertation des 

principaux acteurs, qui regroupe 

des représentants de l'ensemble 

de la chaîne, joue un rôle impor-

tant dans une approche équilibrée 

des problèmes et dans une 

répartition équitable des bénéfices 

afin d'assurer la rentabilité de tous 

les maillons de la chaîne.  

 

Pour son analyse, le SPF 

Économie s'appuie également sur 

l'étude de la Banque nationale de 

mai 2022. L'Observatoire des prix 

suit de près la situation. Le 

28 avril, j'ai participé à la session 

d'information consacrée aux 

développements récents de la 

législation sur les pratiques 

commerciales déloyales qui était 

organisée par le SPF Économie. 

Avec la transposition de la 

directive UTP et les mesures en 

cas de force majeure et 

d'imprévisibilité, il sera possible de 

rééquilibrer les relations b2b. 

 

01.03  Leen Dierick (CD&V): Het is inderdaad belangrijk dat de 

situatie op de voet wordt gevolgd. De oprichting van een taskforce 

was ook een heel goed initiatief. Ik ben blij dat er al verschillende 

vergaderingen hebben plaatsgevonden en dat de vinger aan de pols 

wordt gehouden bij de getroffen sectoren. 

 

Ik denk dat we waakzaam moeten blijven, zodat onze 

voedselbevoorrading niet in het gedrang komt en dat de 

01.03  Leen Dierick (CD&V): Une 

vigilance constante est de mise. 
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voedselveiligheid gegarandeerd wordt. Er is dus vast en zeker 

waakzaamheid geboden. Bedankt voor het initiatief. We blijven het 

opvolgen. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

De voorzitter: Vraag nr. 55027654C van de heer Vanbesien wordt omgezet in een schriftelijke vraag. 

 

02 Vraag van Frieda Gijbels aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, 

Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "Biggencastratie" (55028197C) 

02 Question de Frieda Gijbels à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et 

Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "La castration des porcelets" 

(55028197C) 

 

02.01  Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, wij hebben 

hierover al van gedachten kunnen wisselen in het kader van uw 

wetsontwerp waarover morgen in de plenaire vergadering zal worden 

gestemd. Het gaat over het KB dat in de maak is in verband met het 

toestaan van lokale anesthesie voor veehouders bij de castratie van 

biggen.  

 

Enerzijds is er dus een legalisering van de eigenlijk verboden praktijk 

van castratie door veehouders, maar anderzijds is er het toestaan van 

verdoving door veehouders. Dat was tot nu toe nog niet zo bij wet 

geregeld. Het zou aan de bedrijfsbegeleidende dierenarts zijn om de 

anesthetica te leveren.  

 

Acht u het wenselijk dat veehouders diergeneeskundige praktijken 

zullen kunnen uitoefenen en dat de eigenlijk illegale biggencastratie 

op deze manier gelegaliseerd wordt? Zal er in dat kader ook in een 

opleiding worden voorzien?  

 

Denkt u dat het wenselijk is dat personen zonder een diergenees-

kundige opleiding lokale anesthetica kunnen toedienen? Op welke 

manier wordt daar toezicht op gehouden?  

 

Zal er in een opleiding voorzien worden alvorens er een toelating komt 

om dergelijke producten te hanteren, te doseren en toe te dienen? 

Zullen prikaccidenten worden gemonitord?  

 

Op welke manier wordt gecontroleerd dat castratie enkel nog onder 

lokale anesthesie zal worden uitgevoerd? Hoe kadert u dit in het 

concept van het One Healthprincipe? Wat denkt u van het principe 

van een erkend diergeneeskundige assistent die opgeleid is om 

bepaalde diergeneeskundige handelingen onder delegatie uit te 

voeren?  

 

Acht u het een valabele piste om handelingen zoals het toedienen van 

anesthesie maar ook van vaccins en castratie van varkens bij 

veehouders te organiseren?  

 

02.01  Frieda Gijbels (N-VA): Un 

arrêté royal visant à légaliser la 

castration des porcelets par les 

éleveurs est en cours de 

préparation. En vertu de cet arrêté 

royal, les éleveurs seraient 

également autorisés à anesthésier 

localement les porcelets. Le 

vétérinaire fournirait les 

anesthésiques à utiliser.  

 

Le ministre estime-t-il souhaitable 

que les éleveurs puissent 

dorénavant accomplir des actes 

vétérinaires et que la castration 

illégale des porcelets soit ainsi 

légalisée? Des formations seront-

elles organisées avant que les 

éleveurs soient autorisés à utiliser 

des anesthésiques locaux? Les 

incidents liés aux injections feront-

ils l'objet d'un monitoring? 

Comment contrôlera-t-on que la 

castration soit uniquement 

pratiquée sous anesthésie locale? 

Comment cette méthode s'inscrit-

elle dans le cadre du concept Une 

seule santé? Est-il envisageable 

de recourir à un assistant vétéri-

naire agréé habilité à accomplir 

certaines actes vétérinaires par 

délégation? S'agit-il d'une piste 

plausible pour organiser des inter-

ventions telles que l'administration 

d'anesthésiques ou de vaccins 

chez les éleveurs? 

 

02.02 Minister David Clarinval: Er is inderdaad een voorstel van KB 

in opmaak. Het is de bedoeling om een regelgeving uit te werken die 

voldoet aan de bepalingen inzake dierenwelzijn en duidelijk stelt wie 

welke handeling kan uitvoeren en onder welke voorwaarden. 

 

Om tot een resultaat te komen dat door iedereen gedragen wordt, heb 

02.02  David Clarinval, ministre: 

L'objectif est de préciser 

clairement dans le nouvel arrêté 

royal qui peut procéder à certains 

actes et à quelles conditions ces 

actes doivent se dérouler. Le 
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ik begin deze maand een overleg georganiseerd met de betrokken 

sectoren, met name met vertegenwoordigers van de landbouwsector 

en van de dierenartsen. Dit overleg verliep zeer constructief en 

aangezien het in ieders belang is op korte termijn tot een akkoord 

komen, heb ik later deze maand een opvolgingsvergadering gepland 

waar de vertegenwoordigers, na overleg met hun achterban, verder 

kunnen werken aan een gezamenlijk voorstel. Het is nu nog niet het 

gepaste moment voor mij om al verder in te gaan op uw concrete 

vragen en hypothesen. Ik zal er te gepasten tijde graag op 

terugkomen.  

 

respect du bien-être animal doit 

être primordial. Au début de ce 

mois, j'ai organisé une concer-

tation à ce sujet avec des 

représentants du secteur agricole 

et des vétérinaires. Plus tard dans 

le courant de ce mois aura lieu 

une deuxième réunion au cours de 

laquelle les représentants élabore-

ront une proposition concrète 

commune. À ce stade, il est 

prématuré de se pencher sur des 

questions concrètes. 

 

02.03  Frieda Gijbels (N-VA): Ik begrijp dat u er nog niet verder op 

wil doorgaan. Ik ben het er helemaal mee eens dat er in het kader van 

dierenwelzijn iets moet gebeuren. Castratie zonder anesthesie is niet 

acceptabel. Tegenwoordig zijn er echter een aantal alternatieven voor 

biggencastratie, zoals het intact laten van de beren en dus de 

castratie niet uitvoeren. Aangepast voedsel zou de storende 

berengeur ook al een stuk verminderen. Immunologische castratie 

bestaat nu ook. Dat zijn toch zaken die hoe langer hoe meer ingang 

vinden. 

 

Moeten wij dan wel zo'n verregaande piste bewandelen als het laten 

uitvoeren van anesthesie door veehouders en het laten uitvoeren van 

castraties door veehouders, als er alternatieven beschikbaar zijn? Dit 

kan toch een behoorlijke precedentswaarde scheppen. Dit komt in 

conflict met de capaciteiten en lange opleiding van veeartsen, die nu 

zomaar uit handen worden gegeven aan mensen die niet de opleiding 

genoten hebben om dat waarschijnlijk op een juiste manier uit te 

voeren. Ook om complicaties te vermijden, lijkt mij dit niet aange-

wezen. Ik vrees dat er dan ook een toename zal zijn van bijvoorbeeld 

antibioticagebruik. Dat is in het kader van het One Healthprincipe ook 

niet aangewezen. 

 

Ik begrijp dat dit ook een Europees probleem is en dat wij niet cavalier 

seul kunnen spelen. Dit moet worden overlegd. 

 

Wij moeten onszelf ook niet uit de markt prijzen, meen ik. Onze 

veehouders moeten alle kansen krijgen om op een haalbare manier 

aan veehouderij te doen. 

 

Ik wil u toch vragen dit mee te nemen naar Europa, wanneer u daar in 

overleg bent in uw collega's, en te pleiten voor een uitdoofbeleid voor 

chirurgische castratie. 

 

02.03  Frieda Gijbels (N-VA): 

Pourquoi laisserions-nous les 

éleveurs procéder à des 

castrations, alors qu'il existe à 

l'heure actuelle des alternatives, 

comme la castration immunolo-

gique ou de la nourriture adaptée 

pour réduire l'odeur dérangeante 

de verrat? De plus, un acte 

vétérinaire est ainsi accompli par 

des personnes qui n'ont bénéficié 

d'aucune formation en la matière. 

Si ces actes ne se déroulent pas 

correctement, davantage de com-

plications apparaîtront également, 

ce qui entraînera une augmenta-

tion de l'utilisation d'antibiotiques. 

 

Nos prix ne peuvent pas non plus 

devenir excessifs. C'est pourquoi 

j'entends demander au ministre de 

plaider au niveau européen pour 

une politique d'extinction de la 

castration chirurgicale. 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

03 Question de Roberto D'Amico à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et 

Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "La dérogation pour le 

verdissement de l’agriculture" (55028611C) 

03 Vraag van Roberto D'Amico aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, 

Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De uitzondering op de maatregelen 

voor de vergroening van de landbouw" (55028611C) 

 

03.01  Roberto D'Amico (PVDA-PTB): Monsieur le président, 03.01  Roberto D'Amico (PVDA-
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monsieur le ministre, le mois dernier, la Belgique a demandé à la 

Commission européenne de pouvoir déroger aux exigences de la 

politique agricole commune en matière de verdissement. Vous l’avez 

annoncé via un communiqué que vous avez signé avec vos 

collègues, Jo Brouns et Willy Borsus. La raison de cette demande de 

dérogation est que nous risquons de vivre cet été une sécheresse 

historique, selon l’Institut royal météorologique. 

 

Vous indiquez, monsieur le ministre, que "l'épisode de sécheresse 

que nous connaissons actuellement induit une détérioration à la fois 

de l'état des cultures mais surtout de la disponibilité d'aliments pour le 

bétail, avec des baisses généralisées de la productivité. Les 

agriculteurs pourraient être confrontés à de graves difficultés 

financières et techniques". 

 

Toutefois, le verdissement de l’agriculture sert précisément de 

prévention à la sécheresse. Nous soutenons bien entendu les 

agriculteurs et nous pensons qu’il ne faut pas les abandonner face 

aux conditions météorologiques exceptionnelles actuelles. Toutefois, 

permettez-moi d’avoir des doutes sur cette demande de dérogation. 

En effet, l’année passée, ce sont les inondations et les intempéries 

qui avaient motivé les dérogations au verdissement. 

 

Monsieur le ministre, adhérez-vous au bien-fondé de cette politique 

de verdissement de l’agriculture comprise dans la nouvelle PAC et à 

l’aspect préventif qu’elle constitue? Quelles autres mesures prévoyez-

vous pour soutenir les agriculteurs face à la sécheresse historique 

que nous risquons de vivre cette année? 

 

PTB): In mei heeft België de 

Europese Commissie gevraagd 

een derogatie toe te staan van de 

eisen van het GLB inzake 

vergroening van de landbouw. 

Volgens het KMI stevenen we 

mogelijk af op een historisch droge 

zomer. U stelde dat de droogte 

zou leiden tot schralere oogsten 

en minder veevoer. De land-

bouwers zouden ernstige finan-

ciële en technische moeilijkheden 

wachten. Wij steunen hen in deze 

uitzonderlijke omstandigheden. Ik 

heb mijn twijfels over die 

derogatieaanvraag. 

 

Staat u achter het beleid inzake 

vergroening van de landbouw in 

het nieuwe GLB en het 

preventieve aspect ervan? Wat 

zult u doen om de landbouwers te 

steunen in het licht van de 

mogelijk historisch droge zomer 

die ons te wachten staat? 

 

03.02  David Clarinval, ministre: Monsieur le président, cher 

collègue, la Belgique soutient les objectifs du Green Deal et la 

stratégie farm to fork. Ces deux approches associées au 

verdissement de l'agriculture sont étroitement interconnectées pour 

assurer le bien-être des citoyens et des générations futures. 

 

La succession des différents événements, la crise du covid, la guerre 

en Ukraine et les conditions météo qui touchent la Belgique et plus 

généralement l'Europe entraînent une dérégulation des marchés 

agricoles. 

 

Actuellement, l'augmentation des coûts des intrants et de l'énergie 

continue à réduire les marges bénéficiaires des producteurs. Face à 

cette situation, la Commission européenne (CE) a proposé des 

mesures pour soutenir les agriculteurs et permettre de maintenir la 

production agricole nécessaire. Il n'est pas question pour nous de 

renoncer à la politique de verdissement telle qu'établie dans la PAC, 

mais de demander à la CE la possibilité de prendre certaines libertés 

face à des situations critiques par rapport aux conditions imposées 

dans l'objectif de préserver la souveraineté alimentaire de l'Europe. 

 

Les entités fédérées et le fédéral sont bien conscients qu'après les 

inondations de l'année dernière, nous risquons probablement de vivre 

une sécheresse historique qui impactera fortement nos agriculteurs. 

 

Néanmoins, l'élaboration des plans stratégiques, la gestion des aides 

directes aux agriculteurs ainsi que les calamités naturelles relèvent 

des compétences de mes collègues régionaux. Vous devrez leur 

poser les questions que vous m'avez posées. 

03.02  Minister David Clarinval: 

België steunt de Green Deal en de 

'van boer tot bord'-strategie. Met 

die twee benaderingen, die talrijke 

raakvlakken hebben en tot de 

vergroening van de landbouw 

strekken, streeft men naar het 

welzijn van de burgers van nu en 

van morgen. De opeenvolgende 

crisissen (COVID-19, de oorlog in 

Oekraïne en de klimaatveran-

dering) leiden tot een deregulering 

van de landbouwmarkten. 

 

Door de stijging van de kosten van 

de productiemiddelen en de 

energie kalven de marges van de 

producenten af. Om daaraan het 

hoofd te bieden heeft de Europese 

Commissie maatregelen voorge-

steld om de productie te 

ondersteunen. Het is hoegenaamd 

niet de bedoeling om het 

vergroeningsbeleid van het GLB 

op te geven, maar wel om te 

voorzien in een zekere vrijheid op 

het stuk van de opgelegde 

voorwaarden teneinde de 

voedselsoevereiniteit te vrijwaren. 
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De historische droogte die ons 

bedreigt, zal een impact hebben 

op onze landbouwers. Het opstel-

len van strategische plannen, het 

beheer van de directe steunmaat-

regelen en natuurrampen zijn 

echter gewestelijke bevoegd-

heden. Ik verwijs u dan ook naar 

de bevoegde gewestministers.  

 

03.03  Roberto D'Amico (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, je 

comprends qu'il faille agir vite pour nos agriculteurs, mais tout 

d'abord, je prends note qu'il est possible de déroger aux règles 

européennes puisque la Belgique en a fait la demande – on verra si 

elle sera acceptée. Je pense qu'à long terme, faire une croix sur les 

normes de verdissement n'est pas forcément la meilleure solution. 

 

03.03  Roberto D'Amico (PVDA-

PTB): Ik neem er akte van dat het 

mogelijk is om van de Europese 

regels af te wijken. Op lange 

termijn is het afstappen van de 

vergroeningsnormen niet nood-

zakelijk de beste oplossing. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

04 Vraag van Katrien Houtmeyers aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en 

Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De stavaza van de 

brouwerijcontracten" (55027425C) 

04 Question de Katrien Houtmeyers à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et 

Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "Les contrats de brasserie" 

(55027425C) 

 

04.01  Katrien Houtmeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik verwijs 

naar de ingediende vraag. 

 

Een jaar geleden was er commotie rond de brouwerijcontracten: 

ongeveer een derde van de horeca-uitbaters in ons land huurt een 

pand van een brouwer of drankenhandelaar. In ruil voor een 

schappelijke huurprijs moet hij drank afnemen bij de verhuurder. De 

zogenaamde ‘afnameverplichting’. Sp.a kwam toen met een 

wetsvoorstel om deze afnameverplichting los te koppelen van de 

huurovereenkomst. Daarmee wilde ze misbruiken tegengaan van 

brouwerijen/drankenhandels die zich als heer en meester zouden 

gedragen en hun huurders onder de duim houden. 

 

Wij waren van in het begin sceptisch over dit wetsvoorstel: niet alleen 

hebben beide partijen elkaar broodnodig, maar de horeca-uitbaters 

kregen tijdens de coronacrisis ook heel wat toegevingen van hun 

verhuurders. Zo scholden verschillende brouwers huurgelden kwijt 

tijdens de lockdowns en namen ze vervallen bier gratis weer mee. 

Ook sloten brouwers en drankenhandelaars in 2015 al een 

gedragscode waarmee ze misbruik van huurcontracten wilden 

tegengaan. 

 

Nu, een jaar later, verneem ik dat de gedragscode van 2015 intussen 

nog herbekeken is en dat alles vlot verloopt. 

 

Mijn vragen, meneer de minister: Heeft u weet van een aanpassing 

van de gedragscode? Hoort u zelf nog signalen van horeca-uitbaters 

die misnoegd zijn over de brouwerijcontracten en de daarmee 

samenhangende afnameverplichting? Als alles, zoals ik verneem, vlot 

04.01  Katrien Houtmeyers (N-

VA): De nombreux établissements 

horeca sont loués à un brasseur 

ou à un distributeur de boissons. 

Ceux-ci sont soumis à une 

obligation d'achat et, en 

contrepartie, ils paient un loyer 

raisonnable. Afin d'éviter les abus, 

l'ancien sp.a a présenté il y a 

quelque temps une proposition 

visant à découpler le contrat de 

location et l'obligation d'achat.  

 

Entre-temps, le code de conduite 

de 2015 aurait été revu et tout 

fonctionnerait désormais sans 

encombres. Est-ce bien exact? 

Dans l'affirmative, une législation 

supplémentaire est-elle encore 

nécessaire? 
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verloopt, is er dan nog een nieuwe wetgeving nodig? Kan u mij een 

politieke stand van zaken geven over dit dossier? 

 

04.02 Minister David Clarinval: Mevrouw Houtmeyers, in de loop van 

2021 heb ik, samen met mijn collega van Economie, een evaluatie 

opgestart van de gedragscode voor goede relaties tussen brouwers, 

drankenhandelaars en de horeca, de drie federaties van het land die 

georganiseerd zijn op gewestelijk niveau en erkend zijn door de Hoge 

Raad voor de Zelfstandigen en de KMO of HRZKMO. Er werd een 

evaluatieverslag opgesteld door de FOD Economie op basis van 

bilateraal overleg met de ondertekenaars van de gedragscode. Dit 

verslag werd verzonden naar alle deelnemers op 1 december 

jongstleden. De HRZKMO heeft bovendien een advies uitgebracht 

over de gedragscode op 20 juli jongstleden. Dit advies is publiek en 

kan worden geraadpleegd op de website van de HRZKMO.  

 

Op basis van het voormelde advies hebben we de ondertekenaars 

van de gedragscode uitgenodigd opdat zij het eens zouden kunnen 

worden over een addendum aan de gedragscode, waarvan het doel is 

de juridische en contractuele gevolgen te regelen van de niet-naleving 

van de drankverkoopquota door de horeca-uitbaters in de context van 

de gezondheidscrisis. Eind november 2021 kondigden de 

ondertekenaars aan dat zij dicht bij een akkoord waren maar dat de 

opflakkeringen van de gezondheidscrisis veel hebben gevergd van de 

horecafederatie van het land. Ik herinner u eraan dat de sector aan 

het einde van vorig jaar nog onderworpen was aan een sluitingsuur en 

dat het aantal gasten per tafel was beperkt. Ik ontvang bovendien 

geen klachten van horeca-uitbaters in dit opzicht. 

 

Een eerste werkvergadering om het evaluatieverslag van de FOD 

Economie te bespreken was gepland op 9 mei met mijn kabinet, dat 

van de minister van Economie en de ondertekenaars van de 

gedragscode. Andere vergaderingen hebben plaatsgevonden sinds dit 

antwoord werd opgesteld, en er wordt werk gemaakt van dit dossier.  

 

In dit stadium kan ik u zeggen dat wij vooral de ondertekenaars van 

de gedragscode rond de tafel willen brengen, om hen bij te staan 

indien een update daarvan nodig zou blijken. Ik ben heel optimistisch 

om vroeger een akkoord te kunnen bereiken.  

 

04.02  David Clarinval, ministre: 

Le code de conduite des bonnes 

relations entre les brasseurs, les 

marchands de boissons et le 

secteur Horeca a encore été 

évalué en 2021. Le Conseil 

Supérieur des Indépendants et 

des PME (CSIPME) a émis un 

avis sur la base duquel les 

signataires du code de conduite 

ont été invités à une concertation 

sur les conséquences juridiques et 

contractuelles du non-respect du 

quota de vente de boissons à la 

suite de la crise du covid. 

Actuellement, il n'y a plus de 

plaintes d'exploitants d'établisse-

ments horeca. 

 

Entre-temps, plusieurs réunions 

de travail ont eu lieu sur le rapport 

d'évaluation. Nous voulons surtout 

réunir les signataires autour d'une 

table et les aider si une mise à jour 

du code de conduite s'avère 

nécessaire. 

 

04.03  Katrien Houtmeyers (N-VA): Mijnheer de minister, dank u 

wel. De vraag is al even gedateerd, ze werd al een tijdje geleden 

ingediend. Het antwoord was dus ook wat gedateerd. Het was 

interessant geweest als we al hadden kunnen vernemen wat er in mei 

werd besproken, aangezien het inmiddels half juni is. Wordt vervolgd.  

 

 

04.04 Minister David Clarinval: Ik beschik niet over alle informatie, 

maar weet dat het werk in uitvoering is. Een akkoord is mogelijk, we 

moeten nog even wachten. We zijn echter op de goede weg.  

 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

05 Questions jointes de 

- Florence Reuter à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes 

institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "L’impact économique de la guerre en Ukraine sur 

nos PME" (55028697C) 

- Katrien Houtmeyers à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, 
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Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "La crainte des PME de voir stagner la 

croissance économique" (55028809C) 

- Kathleen Verhelst à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes 

institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "Les prévisions semestriellles de la BNB" 

(55028819C) 

05 Samengevoegde vragen van 

- Florence Reuter aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele 

Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De economische impact van de oorlog in 

Oekraïne op onze kmo's" (55028697C) 

- Katrien Houtmeyers aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, 

Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De angst van kmo’s dat de 

economische groei stilvalt" (55028809C) 

- Kathleen Verhelst aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, 

Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De halfjaarlijkse NBB-

vooruitzichten" (55028819C) 

 

05.01  Katrien Houtmeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik zal 

deze vraag wel stellen omdat ze voor mij en voor heel wat kmo's en 

andere ondernemingen zeer actueel en belangrijk is. We lazen 

onlangs dat investeerders en economen de economische groei zien 

stilvallen na de zomer. Dat zijn toch zeer verontrustende signalen. Het 

waren alarmerende woorden die we begin deze week in de krant 

lazen. De woorden verbaasden me echter niet. Kmo’s en 

zelfstandigen leven namelijk al langer in angst voor wat er komt. Eerst 

was er de coronacrisis en nu is er de oorlog in Oekraïne. Het einde is 

daar ook nog niet in zicht. 

 

Tijdens de coronapandemie leefde de hoop dat het geld dat tijdens de 

crisis massaal werd gespaard, nadien vlot zou worden uitgegeven. 

Aanvankelijk gebeurde dat ook, maar vanaf de tweede helft van dit 

jaar wordt er een kentering verwacht. We zien deze kentering eigenlijk 

nu al. De olieprijzen halen recordhoogtes en de inflatie neemt toe, dus 

gaan de consumenten op de rem staan. Heel veel zelfstandigen en 

ondernemers voelen dat op dit moment. Ze zien ook dat hun extra 

kosten stijgen en kunnen ze niet meer doorrekenen naar de klant en 

stellen eigen investeringen uit. 

 

Kortom, de impact op onze kmo’s is gigantisch. De combinatie van 

hogere kosten en de dalende vraag weegt zwaar op hun 

bedrijfswerking en moreel. Meneer de minister, begrijpt u de 

bezorgdheid van de kmo’s en zelfstandigen in ons land en aan welke 

oplossingen denkt u zelf om hen te steunen in deze moeilijke tijd? 

 

05.01  Katrien Houtmeyers (N-

VA): Bon nombre d'investisseurs 

et d'économistes prévoient que 

notre croissance économique 

s'arrêtera après l'été. À la suite de 

la crise du coronavirus d'abord et 

de la guerre en Ukraine ensuite, 

les PME et les indépendants 

craignent le pire depuis 

longtemps. À partir du second 

semestre de cette année, les 

comportements de dépense des 

consommateurs devraient 

changer. Entre-temps, les prix du 

pétrole et l'inflation atteignent des 

niveaux record. L'impact sur nos 

PME est énorme.  

 

Comment le ministre les 

soutiendra-t-il en ces temps 

difficiles? 

 

05.02  Kathleen Verhelst (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, volgens 

het rapport van de Nationale Bank daalt de koopkracht van de 

gezinnen niet meteen, aangezien de lonen worden geïndexeerd, 

weliswaar met enige vertraging. De energieperikelen blijken vooral 

voor de overheid en de ondernemers een zure appel te zijn. 

Ondernemen wordt er bijgevolg niet gemakkelijker op. Bepaalde 

ondernemers kunnen de verhoogde energieprijzen wel compenseren 

met de reeds bestaande winstmarges, maar anderen ondervinden wel 

grote problemen. 

 

Kunt u het rapport van de Nationale Bank en uw visie hierop 

toelichten? De overheid kan niet voor elk probleem een oplossing 

aanreiken via maatregelen met budgettaire impact. De 

Nationale Bank beaamt dit en ook zij duidt de overheid als een van de 

grootste slachtoffers aan. Plant u nog, al dan niet budgetneutrale, 

05.02  Kathleen Verhelst (Open 

Vld): Selon un rapport de la 

Banque nationale, le pouvoir 

d'achat des familles ne subit pas 

une baisse immédiate, car les 

salaires sont indexés. Les 

difficultés énergétiques semblent 

être principalement un problème 

pour le gouvernement et les 

entrepreneurs.  

 

Le ministre peut-il préciser ce 

rapport et sa vision de celui-ci? 

Prévoit-il des mesures politiques 

supplémentaires? 
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beleidsmaatregelen? 

 

 

05.03 Minister David Clarinval: Beide vragen hebben betrekking op 

mijn analyse van het verslag van de NBB en op de maatregelen die 

eventueel moeten worden genomen op federaal niveau, ter 

ondersteuning van de kmo's die getroffen zijn door de bijzondere 

economische situatie waarin België en, globaler, Europa zich 

bevinden. U kunt er zeker van zijn dat ik me bewust ben van de 

bezorgdheden en de vrees van de kmo's van het land, wat betreft de 

huidige situatie en die in de toekomst. Ik sta in nauw contact met de 

verschillende economische sectoren.  

 

Samen met de hele regering hebben we kennisgenomen van het 

antwoord van de NBB. Dat omvat meerdere elementen. In eerste 

instantie tonen de laatste macro-economische vooruitzichten aan dat 

de Belgische ondernemingen er niet in slagen de toename van hun 

productiekosten volledig door te rekenen in hun verkoopsprijzen, wat 

hun bruto exploitatiemarge vermindert. Die hebben volgens het 

Nationaal Instituut voor de Rekeningen een historische hoogte bereikt 

in 2011. Ze zullen echter niet onder het gemiddelde zakken dat werd 

vastgesteld in de loop van de 20 jaar voorafgaand aan de covidcrisis. 

Bovendien kan de toename van de productiekosten ook een invloed 

hebben op het externe concurrentievermogen van de Belgische 

ondernemingen, maar dan eerder beperkt, voor zover de crisis alle 

Europese landen treft.  

 

De NBB verwacht een daling van de inflatie onder de volgende 

aannames. Ten eerste wordt verwacht dat de energieprijzen zullen 

dalen volgens de termijnprijzen op de internationale markten. 

Tegelijkertijd wordt aangenomen dat de huidige knelpunten in de 

supply chains geleidelijk verdwijnen tegen einde 2023. Een toename 

van de geopolitieke spanningen zou uiteraard roet in het eten kunnen 

gooien.  

 

Ten derde, de inschatting dat er geen sprake zal zijn van een 

langdurige prijsspiraal hangt ook af van het feit dat de winstmarges 

van de bedrijven een deel van de prijsschok zullen absorberen, zoals 

in eerdere periodes van hoge loonkosten is geconstateerd, en van het 

feit dat de wet van 1996 inzake het concurrentievermogen en 

werkgelegenheid met betrekking tot de beperkingen op conventionele 

loonstijgingen zal worden nageleefd. 

 

De inflatie kan hoger of hardnekkiger zijn als de externe prijsdruk 

hoger blijft dan thans wordt aangenomen, als de winstmarges niet 

afnemen of als de conventionele lonen sneller stijgen, al wijzen de 

recentste hoogfrequente indicatoren erop dat de vooruitzichten op 

korte termijn niet zo ongunstig zijn. Het ondernemersvertrouwen 

houdt vrij goed stand, terwijl andere recente gegevens, zoals die over 

het betalingsverkeer, eveneens lijken te wijzen op een milde 

vertraging en niet op een diepere crisis. De raming van de groei in het 

tweede kwartaal is evenwel aan de lage kant, maar de jaarlijkse groei 

van het bbp wordt in 2022 nog steeds op 2,4 % geraamd. 

 

Een micro-economische analyse heeft de NBB toegelaten verder te 

verfijnen, volgens een gedifferentieerde aanpak per sector. Daaruit 

blijkt dat de sterkere stijging van de energieprijzen alle 

ondernemingen zal treffen in alle activiteitensectoren van de 

economie, maar in verschillende mate, omdat het aandeel energie in 

05.03  David Clarinval, ministre: 

Je comprends cette préoccu-

pation. Je suis en contact étroit 

avec les secteurs économiques. 

Les dernières perspectives 

indiquent que les entreprises 

belges ne parviennent pas à 

répercuter entièrement l'augmen-

tation de leurs coûts de production 

sur leurs prix de vente, ce qui 

réduit leurs marges d'exploitation 

brutes. Ces marges ne descen-

dront toutefois pas en dessous de 

la moyenne. Par ailleurs, 

l'augmentation des coûts de 

production pourra également avoir 

un impact sur la compétitivité 

externe. Toutefois, cet impact 

devrait rester limité, dans la 

mesure où la crise touche tous les 

pays européens. 

 

La BNB s'attend à ce que l'inflation 

diminue si les prix de l'énergie 

diminuent en fonction des prix à 

terme sur les marchés 

internationaux. Les goulets 

d'étranglement actuels dans les 

chaînes d'approvisionnement 

devraient disparaître progressive-

ment d'ici la fin 2023. Une 

intensification des tensions 

géopolitiques pourrait toutefois 

entraver ce redressement. 

 

On peut espérer que la spirale 

ascendante des salaires et des 

prix sera de courte durée si deux 

conditions, notamment, sont 

remplies: il faut que les marges 

bénéficiaires des entreprises 

absorbent une partie du choc des 

prix – comme lors de périodes de 

coûts salariaux élevés 

précédentes – et il faut respecter 

la loi de 1996. 

 

L'inflation pourrait être plus élevée 

ou plus persistante si, par 

exemple, la pression externe sur 

les prix reste plus élevée que 

supposée, même si certains 

curseurs indiquent que les 

perspectives à court terme ne sont 

pas si défavorables. La confiance 

des entrepreneurs tient plutôt bien 



CRIV 55 COM 820 15/06/2022  

 

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

 

11 

de aankopen van productiemiddelen kan variëren van minder dan 1 % 

tot meer dan 50 %, naargelang de sector. De meest energie-

intensiefste sectoren zijn het meest blootgesteld, zoals de industrie, 

de petrochemie, de visserij, de bosbouw, de transportcentra en de 

datacentra. 

 

Niet alle ondernemingen zijn in staat om een toename van hun kosten 

door te rekenen in hun verkoopprijzen. Volgens de NBB zijn de 

ondernemingen in staat gemiddeld 60 % van die toename door te 

rekenen aan hun klanten, wat hen toelaat om de impact van de 

energieshock een beetje te verzachten. De energie-intensieve 

industrie is in het algemeen in staat om de prijsstijging meer dan 

gemiddeld door te rekenen aan de eindconsument. Dezelfde 

vaststelling geldt voor de grote ondernemingen. Als gevolg daarvan 

lopen de kleine ondernemingen meer risico om de gevolgen van de 

energiecrisis te ondervinden.  

 

Door de indexeringsmechanismen heeft de prijsverhoging ook een 

invloed op de lonen in België. Over het algemeen hebben de 

arbeidsintensieve sectoren een lage energie-intensiteit en 

omgekeerd. Er zijn weinig sectoren die geconfronteerd worden met 

een uitgesproken energieshock gekoppeld aan een aanzienlijke 

loonshock. De impact van de loonshock op de ondernemingen zal 

bijvoorbeeld zwaarder wegen in de arbeidsintensieve sectoren, zoals 

de diensten. Sommige sectoren die het in 2021 al moeilijk hadden, 

komen nu nog meer onder druk te staan: luchttransport en 

binnenvaart, fruit en groenten, ondersteuning van gebouwen. Uit de 

analyse van de NBB blijkt dus dat de situatie in 2021 globaal 

genomen gunstig was, en dat er veel sectoren zijn die een zeker 

vermogen hebben om de prijsstijgingen op te vangen.  

 

In de micro-economische analyse wordt deze vaststelling 

genuanceerd door te wijzen op de sectorale onevenwichten in het 

verwachte effect van de stijging van de energiekosten en de lonen, 

met name in de sectoren waar de situatie in 2021 niet zo gunstig was. 

Eventuele steunmaatregelen voor de ondernemingen moeten dus op 

een gedifferentieerde manier worden genomen om rekening te 

houden met de verschillende situaties per sector. 

 

le coup, tandis que les paiements 

semblent également indiquer un 

léger ralentissement et non une 

crise plus profonde. Selon les 

estimations, la croissance sera 

faible au cours du deuxième 

trimestre, tandis que la croissance 

du PIB est maintenue à 2,4 % en 

2022. 

 

Les secteurs à forte intensité 

énergétique sont les plus exposés. 

Il s'agit de l'industrie, de la 

pétrochimie, de la pêche, de la 

sylviculture, des centres de 

transport et des centres de 

données. 

 

Toutes les entreprises n'ont pas la 

possibilité de répercuter l'augmen-

tation de leurs coûts sur leurs prix 

de vente. Les entreprises peuvent 

répercuter en moyenne 60 % des 

surcoûts sur les clients. Les 

industries qui consomment 

beaucoup d'énergie peuvent 

répercuter les prix sur l'utilisateur 

final au-delà de cette moyenne. 

C'est également le cas des 

grandes entreprises. Les petites 

entreprises sont exposées à 

davantage de risques du point de 

vue des conséquences de la crise 

de l'énergie. 

 

En raison de l'indexation, 

l'augmentation des prix affecte 

également les salaires. D'une 

manière générale, les secteurs qui 

sont d'importants pourvoyeurs 

d'emplois ont une consommation 

énergétique moindre. L'impact du 

choc salarial se fait davantage 

sentir dans les secteurs dans 

lesquels les emplois sont 

nombreux, comme les services. 

Certains secteurs, comme le 

transport aérien ou la navigation 

intérieure, qui éprouvaient déjà 

des difficultés par le passé, sont 

aujourd'hui davantage touchés. 

 

Il ressort d'une analyse de la BNB 

que d'une manière générale, 

l'année 2021 a été favorable et 

que de nombreux secteurs ont 

certainement une capacité de 

résistance par rapport aux 



 15/06/2022 CRIV 55 COM 820 

 

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

 

12 

augmentations de prix. Ce constat 

est toutefois nuancé sur le plan 

microéconomique par les 

déséquilibres sectoriels dans l'effet 

attendu de l'augmentation des 

coûts énergétiques et des salaires, 

en particulier dans les secteurs 

dans lesquels la situation n'était 

déjà pas très favorable en 2021. 

Les mesures de soutien 

éventuelles devront donc être 

prises de manière différenciée. 

 

Net zoals tijdens de COVID-19-pandemie laat de regering de kmo's 

niet vallen. Integendeel, we nemen opnieuw maatregelen om de 

zelfstandigen en de kmo's te ondersteunen en hen te helpen de 

huidige marktverstoring het hoofd te bieden. Ik denk daarbij aan het 

crisisoverbruggingsrecht, dat direct verantwoord is door het conflict 

tussen Rusland en Oekraïne, en aan de tijdelijke werkloosheid, die 

werd verlengd tot eind juni 2022. 

 

De regering heeft nog maar net kennisgenomen van deze analyse. 

Daarom is het voor mij te vroeg om de beoogde maatregelen met u te 

delen, zelfs in ontwerpvorm. 

 

Nous prenons des mesures pour 

aider les indépendants et les PME 

à faire face aux perturbations 

actuelles du marché. Le droit 

passerelle de crise est justifié par 

le conflit entre la Russie et 

l'Ukraine. Le chômage temporaire 

a été prolongé jusqu'à la fin du 

mois de juin 2022. 

 

Le gouvernement vient de prendre 

connaissance de l'analyse de la 

BNB. Il est trop tôt pour annoncer 

les mesures envisagées, même 

sous la forme d'un projet. 

 

05.04  Katrien Houtmeyers (N-VA): Mijnheer de minister, volgens u 

zouden de vooruitzichten nog niet zo ongunstig zijn. Er zou sprake zijn 

van een milde vertraging. Welnu, ik zag ook de cijfers in de vraag van 

mevrouw Reuter. Volgens de UCM denkt 40 % dat zijn omzet zal 

dalen en ziet 62 % de kosten aanzienlijk stijgen. Die cijfers dateren 

van april. Als we vandaag dezelfde rondvraag zouden houden, 

zouden we al totaal andere antwoorden krijgen. 

 

Ik vrees dat het razendsnel gaat. Onze ondernemers en zelfstandigen 

zijn uiterst ongerust. De afgelopen jaren hebben ze wel vaker extra 

privékapitaal in hun vennootschap moeten steken om het hoofd boven 

water te houden. Ze zien geen nieuwe omzet meer binnenkomen, laat 

staan dat ze marge hebben. Ze zijn dus bijzonder ongerust dat al dat 

geld mee in een put zal verdwijnen. 

 

Ook de automatische loonindexering is voor heel wat bedrijven heel 

problematisch. Daar zijn serieuze bedragen mee gemoeid. Ik ben er 

zelf allerminst gerust in, als ik om me heen zie hoeveel paniek er is bij 

de ondernemers en zelfstandigen. Ik vrees dat er wel eens op korte 

termijn een domino-effect zou kunnen ontstaan. Ook de jobmarkt zou 

op korte termijn – binnen een of twee jaar – kunnen omslaan. Waar er 

nu jobs in overvloed zijn, is het goed mogelijk dat mensen binnen een 

tweetal jaar geen werk meer vinden als de situatie zich zo blijft 

ontwikkelen. 

 

Ik denk – nee, ik ben ervan overtuigd – dat we deze zaak van zeer 

nabij moeten blijven opvolgen en alert moeten blijven. Ik schat de 

situatie helemaal niet in als mild vertraagd. Het zou wel eens zeer 

snel kunnen gaan en zeer ongunstig kunnen verlopen voor heel wat 

05.04  Katrien Houtmeyers (N-

VA): Selon le ministre, la situation 

n'est pas si grave, mais les 

chiffres évoluent dans la mauvaise 

direction à un rythme alarmant. 

Nos entrepreneurs et nos 

indépendants sont, à juste titre, 

extrêmement inquiets. Il ne reste 

plus aucune marge. L'indexation 

automatique des salaires est 

également problématique pour de 

nombreuses entreprises. Il est tout 

à fait possible que dans un an ou 

deux, les citoyens ne trouvent plus 

de travail, si la situation continue à 

évoluer dans cette direction. 
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ondernemingen, en dus ook voor de banen in die ondernemingen. 

 

05.05  Kathleen Verhelst (Open Vld): Mijnheer de minister, wij 

kennen veel feiten en weten dat de sector afhankelijk is. Ik zit zelf als 

ondernemer in de bouw en zie duidelijk dat er in de zeer energetische 

markt van de bakstenen een grote schaarste is. Dat is misschien ook 

voor een stuk door de productie die wordt stilgelegd, omdat de 

energiekosten niet meer door te rekenen vallen, wat voor een domino-

effect kan zorgen.  

 

Gisteren was ik toevallig aanwezig bij een evenement van VOKA. Ik 

hoorde daar van alle kanten dat de kmo's compleet op de rem staan 

wat hun eigen investeringen betreft. Zij hebben momenteel dus geen 

vertrouwen om hun eigen investeringen die klaarliggen, voort te 

zetten. Die investeringen worden afgelast, omdat de ondernemingen 

denken dat hun omzet zal dalen. Dat zou een versnelling kunnen 

geven op twee vlakken, namelijk op het vlak van de investeringen en 

de consumenten. 

 

Wij moeten echter afwachten. Wij kunnen ook niet te snel ingrijpen, 

maar wij moeten ons er zeer bewust van zijn dat het heel snel kan 

gaan. Wij rekenen dus zeker op uw alertheid.  

 

05.05  Kathleen Verhelst (Open 

Vld): La hausse des coûts 

énergétiques engendre des arrêts 

de production, ce qui risque de 

créer un effet domino. Les PME 

temporisent et ne souhaitent pas 

investir actuellement. Nous ne 

pouvons évidemment pas 

intervenir trop vite, mais nous 

devons être conscients que la 

situation peut évoluer très 

rapidement. Nous comptons sur la 

vigilance du ministre compétent.  

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

06 Vraag van Katrien Houtmeyers aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en 

Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De Europese subsidies 

voor kmo’s" (55028710C) 

06 Question de Katrien Houtmeyers à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et 

Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "Les subventions 

européennes aux PME" (55028710C) 

 

06.01  Katrien Houtmeyers (N-VA): Uit het rapport dat de Europese 

Rekenkamer heeft bekendgemaakt, blijkt dat de Europese subsidies 

geen troef zijn voor Europese kmo’s. Europa heeft tussen 2014 en 

2020 zo’n 40 miljard euro aan subsidies uitgereikt aan kmo’s. Maar 

die financiering miste grotendeels zijn effect, omdat de 

concurrentiekracht van de kmo’s er niet door verbeterde. 

 

De Europese Rekenkamer haalde daarvoor de volgende argumenten 

aan: 1. de subsidiestromen zouden te gefragmenteerd zijn (de 

bedragen per project zijn te klein), 2. de focus zou te veel liggen op 

individuele kmo’s (en dus te weinig op een verbetering van het 

Europese kmo-landschap in zijn geheel), en 3. de aanvragen zouden 

te weinig ambitieus en te weinig concurrentieel zijn. Kortom: ook 

zonder de Europese subsidies zouden de kmo’s hun investeringen 

wellicht hebben uitgevoerd. 

 

Meneer de minister, 

 

Wat vindt u van deze bevinding van de Europese Rekenkamer? 

 

Hebt u een zicht op de impact en effectiviteit van de Europese 

subsidies op de Belgische kmo’s? Wat zijn de signalen die u 

ontvangt? En welke signalen zal u hieromtrent op Europees niveau 

overmaken? 

 

06.01  Katrien Houtmeyers (N-

VA): Il ressort d'un rapport de la 

Cour des comptes européenne 

que les subsides européens ne 

profitent guère aux PME. Les 

montants par projet seraient trop 

faibles, l'aide se focaliserait trop 

sur les PME individuelles et les 

demandes seraient trop peu 

ambitieuses et concurrentielles.  

 

Que pense le ministre de ces 

constats? Quel est l'impact des 

subsides européens sur les PME 

belges? Comment les PME 

pourraient-elles être aidées de 

manière plus efficace et ciblée?  
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Indien u eenzelfde bevinding heeft, op welke manier zouden kmo’s 

vanuit Europa meer gericht en effectief ondersteund kunnen worden? 

 

06.02 Minister David Clarinval: Mijnheer de voorzitter, mevrouw 

Houtmeyers, het rapport van de Europese Rekenkamer is uitsluitend 

gericht op de EFRO-steun voor het concurrentievermogen van de 

kmo's. Zoals de naam reeds aangeeft, zijn de regio's verantwoordelijk 

voor het bepalen van de prioriteiten en strategieën voor het gebruik 

van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het is derhalve 

niet aan mij om deze vraag te beantwoorden.  

 

Gezien de beperkte tijdspanne voor het beantwoorden van een 

mondelinge vraag, beschik ik niet over de gegevens en resultaten 

over het gebruik van de verschillende Europese fondsen. Niettemin is 

de kmo-strategie in haar geheel, met inbegrip van het deel 

betreffende de financiering van kmo's, een van mijn prioriteiten. 

Daarom heb ik het voornemen om in het kader van het Belgische 

voorzitterschap in 2024 diepgaand over dit onderwerp na te denken 

en het aan te pakken.  

 

06.02  David Clarinval, ministre: 

Le rapport de la Cour des comptes 

européenne porte sur le soutien du 

FEDER, le Fonds européen de 

développement régional. Il 

appartient donc aux régions de 

fixer les priorités et de déterminer 

les stratégies. Je ne dispose pas 

de données concernant l'utilisation 

des divers fonds européens. Dans 

le cadre de la présidence belge du 

Conseil de l'UE en 2024, j'aurai 

l'occasion d'approfondir la 

stratégie pour les PME et leur 

financement. 

 

06.03  Katrien Houtmeyers (N-VA): Mijnheer de minister, wij moeten 

er inderdaad voor zorgen dat onze kmo's effectief ondersteund 

worden en dat die subsidies efficiënt terechtkomen.  

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

07 Vraag van Kathleen Verhelst aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Land-

bouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De cyberscan" (55028818C) 

07 Question de Kathleen Verhelst à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et 

Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "Le cyberscan" (55028818C) 

 

07.01  Kathleen Verhelst (Open Vld): Mijnheer de minister, de 

cyberscan werd intussen meer dan een halfjaar geleden ingevoerd.  

 

Is er al een evaluatie van deze tool gebeurd? Hoe werd de tool 

onthaald? Hoeveel ondernemers maken er gebruik van? In welke 

sectoren zijn zij hoofdzakelijk actief? Wat zijn uw eerstvolgende 

geplande beleidsingrepen die bij die context aansluiten?  

 

07.01  Kathleen Verhelst (Open 

Vld): L'installation du cyberscan 

remonte à plus de six mois déjà.  

 

Cet instrument a-t-il déjà été 

évalué? Quelle est la fréquence de 

son utilisation? Par qui est-il 

utilisé? Le ministre prendra-t-il 

d'autres initiatives encore dans ce 

domaine? 

 

07.02 Minister David Clarinval: De cyberscan werd online gezet in de 

loop van maart 2022, dus iets minder dan drie maanden geleden. Het 

is ongetwijfeld nog te vroeg om het instrument reeds te evalueren. De 

cyberscan is een onderdeel van mijn maatregelen ter ondersteuning 

van de kmo's in hun digitaliseringproces, heel specifiek om hun 

cyberbeveiliging te verbeteren. De functie van dit instrument bestaat 

erin aan de kmo die het instrument raadpleegt een totaalbeeld te 

geven van het niveau van haar cyberbeveiliging, en haar gepast 

advies te geven om die beveiliging te verbeteren.  

 

Cyberscan is in het bijzonder gericht op alle kleine kmo's van minder 

dan 50 voltijdsequivalenten tot zelfstandigen met een geringe kennis 

op het vlak van cyberbeveiliging, die de grote meerderheid vormen 

van ons economisch landschap. Het instrument werd uitgedacht om 

zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te zijn, door middel van 

07.02  David Clarinval, ministre: 

L'arrivée du cyberscan sur internet 

remonte à mars 2022. Une 

évaluation de cet instrument serait 

encore prématurée. La Direction 

générale pour la politique en 

matière de PME vient d'entamer 

une première évaluation. Nous en 

saurons donc plus dans les 

semaines à venir. L'instrument 

reste disponible sur le site internet 

du SPF Économie. D'ici la fin de 

l'année, il y aura une version 

anglaise et allemande. 
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eenvoudige woordenschat, animatievideo's, templates die moeten 

worden ingevuld, enz. De Algemene Directie voor het KMO-beleid 

start momenteel de eerste evaluatie van de implementatie van het 

instrument, het gebruik ervan door de kmo's en het succes van de 

communicatiecampagne over de cyberscan. Ik zou uw vragen in de 

komende weken moeten kunnen beantwoorden. 

 

De cyberscan is een instrument dat beschikbaar zal blijven op de 

website van de FOD Economie en dat verbeterd zal worden op basis 

van de periodieke evaluatie. Tegen het einde van het jaar zou er een 

versie van het instrument in het Engels en het Duits beschikbaar 

moeten zijn. Tot slot zullen, in  het kader van het Belgische Plan voor 

herstel en veerkracht, binnenkort vijf oproepen tot het indienen van 

projecten worden gelanceerd door de FOD Economie om de 

cyberweerbaarheid te verbeteren van kmo's en sectoren die een lager 

niveau hebben van maturiteit op het vlak van cyberbeveiliging.  

 

Dans le cadre du plan de relance 

et de résilience belge, cinq appels 

à projets seront prochainement 

lancés afin d'améliorer la cyber-

résilience des PME et des 

secteurs plus vulnérables aux 

cyberattaques.  

 

07.03  Kathleen Verhelst (Open Vld): Dank u wel voor uw antwoord, 

mijnheer de minister. Ik begrijp dat het misschien wat vroeg is voor 

een evaluatie. Ik hoop toch dat u daar binnenkort mee zult starten en 

dat u daarna naar ons terugkoppelt voor de resultaten. Kunt u ook niet 

het aantal ondernemers meegeven? Dat is wel belangrijk. Een 

vertaling naar het Frans of Nederlands heeft geen zin, als een van die 

talen niet wordt gebruikt. 

 

07.03  Kathleen Verhelst (Open 

Vld): Le ministre peut-il indiquer 

combien d'entrepreneurs en ont 

déjà fait usage? 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

De voorzitter: Vraag nr. 55028649C van mevrouw Creemers wordt omgezet in een schriftelijke vraag.  

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 14.59 uur. 

La réunion publique de commission est levée à 14 h 59. 

 

  

 


