HOOFDSTUK 5 - Zekerheid van welvaart die eerlijk (her)verdeeld wordt.
Voor iedereen.
5.1. EEN GEWAARBORGDE EN TOEREIKENDE FINANCIERING VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID
De sociale zekerheid moet opnieuw een verzekering worden waarin mensen geloven en waarbij
ze zich zeker voelen. Daarom mag de financiering van de sociale bescherming niet afhankelijk
zijn van de grillen van een toevallige politieke meerderheid. De afgelopen legislatuur werd de
sociale zekerheid bekeken als een besparingspost. sp.a draait het perspectief om: de overheid
moet de garantie bieden dat de sociale behoeften (pensioen, ziekteverzekering en
werkloosheidsverzekering) gefinancierd zijn. We leggen dat opnieuw wettelijk vast.
RESOLUTIES
resolutie 598 - We versterken de financieringsbronnen van de sociale bescherming door een
vastgelegd percentage van de inkomsten uit de vennootschapsbelasting (met een gegarandeerd
jaarlijks minimum) toe te wijzen aan de sociale zekerheid.
resolutie 599 - Tegen 2030 kan het aandeel van de sociale zekerheid stijgen naar 30% BBP. Op
die manier dekken we niet alleen de behoeften die door de veroudering van de bevolking
ontstaan zijn, maar ook nieuwe noden.
resolutie 600 - Door de sociale zekerheid bijkomend te financieren uit de inkomsten van de
vennootschapsbelasting ontstaat ook de ruimte om de bijdragen op arbeid, in eerste instantie
op de lage en middenlonen, verder te verlagen. Zo ondersteunen we de mogelijkheid om het
minimumloon substantieel te verhogen en ondersteunen we de werkgelegenheid in die
sectoren en activiteiten. Het verder verlagen van sociale bijdragen moet gepaard gaan met een
tewerkstellings- en aanwervingsengagement van de werkgevers.
resolutie 601 - Betere lonen zorgen voor - en dat via de sociale bijdragen die erop betaald
worden - een voldoende financieringsbasis voor de sociale zekerheid. Maar gelijktijdig moeten
we de ontwijkingspistes via allerhande ‘alternatieve’ verloningsvormen om aan gewone sociale
bijdragen te ontsnappen om verlaagde of zelfs geen sociale bijdragen te betalen (bv.
winstpremies, goedkope overuren, 500 euro per maand /6000 euro per jaar bijverdienen) een
halt toeroepen. De meeropbrengst daarvan gebruiken we om de bijdragen op de lage en
middenlonen te verlagen. Elk loonvoordeel moet bovendien aangegeven worden aan de
Rijksdienst voor Sociale zekerheid.
resolutie 602 - De eurozone kan maar werken als er solidariteit is en een lidstaat dus op
buitengewone crisismomenten geholpen kan worden, bijvoorbeeld door een systeem van
herverzekering van de werkloosheidsuitkeringen. Dit systeem heeft als grote voordeel dat er
geen chaotisch crisismanagement moet gevoerd worden en dat we sociale buffers inbouwen
wanneer die het meest nodig zijn.
resolutie 603 - We gaan voluit voor een versterking van een Sociale Unie. Daarom moeten alle
rechten en principes uit de Europese Pijler van Sociale Rechten tegen 2024 in ambitieuze
Europese wetgeving worden omgezet. Prioriteit moet daarbij gegeven worden aan een
Europese Kaderakkoord voor minimumlonen en een Europese kaderrichtlijn over

minimuminkomen, waarbij het principe verankerd wordt dat het minimuminkomen boven de
armoedegrens moet liggen.

5.2. EEN EERLIJKE, EENVOUDIGE EN EFFICIËNTE INKOMSTENBELASTING
Vandaag betalen veel mensen te veel belastingen omdat een kleine groep er te weinig betaalt.
Die laatste groep bestaat grotendeels uit superrijken die de regels omzeilen en zo hun eerlijke
deel niet bijdragen. Dat ondergraaft het draagvlak voor herverdeling en publieke
dienstverlening. De complexiteit van ons fiscaal systeem maakt het wantrouwen alleen maar
groter en verhoogt het risico op fraude. Willen we die tendens definitief omkeren, dan is een
nieuw en modern belastingsysteem nodig dat eerlijk, transparant en efficiënt is. Een
belastingsysteem dat economische groei mogelijk maakt én de kloof tussen arm en rijk
verkleint.
RESOLUTIES
resolutie 604 - Inkomen uit vermogen en inkomen uit werk worden gelijk behandeld. Inkomen
is inkomen, waar dat inkomen ook vandaan komt. Een euro is een euro. Alle inkomsten worden
progressief belast.
resolutie 605 - Gunstregimes zoals die voor profvoetballers worden dus afgeschaft.
resolutie 606 - Door deze verbreding van de belastingbasis kunnen we de belastingen op werk
verminderen met 10 procent. Zo houden werknemers en zelfstandigen meer netto-inkomen
over uit werk.
resolutie 607 - De globalisering (samenvoeging) van de inkomens in de personenbelasting
maakt de toekenning van sociale tegemoetkomingen rechtvaardiger. Bijvoorbeeld: voor de
toekenning van een studiebeurs wordt gekeken naar alle inkomsten.
resolutie 608 - We maken het fiscaal stelsel neutraal ten aanzien van diverse
samenlevingsvormen.
resolutie 609 - Loon wordt in geld betaald en niet in salariswagens en allerhande voordelen. Dit
gaat samen met de verlaging van de belastingen op arbeid.
resolutie 610 - Beroepskosten worden alleen nog in een forfaitair systeem in mindering
gebracht en kunnen niet meer bewezen worden door werknemers en vrije beroepen.
resolutie 611 - Fiscale aftrekken die verband houden met de besteding van het inkomen, zoals
bijvoorbeeld kinderopvang en dienstencheques, worden afgeschaft en vervangen door een
onmiddellijke prijsverlaging.
resolutie 612 - Alle belastbare inkomsten worden automatisch aangeleverd aan de fiscus door
derden (werkgever, banken, andere administraties). Deze vereenvoudiging laat de fiscus toe om
iedere werknemer, zelfstandige en KMO een eenvoudige én vooraf ingevulde aangifte te
bezorgen. Bij akkoord van de belastingplichtige is de belasting definitief en volgt er, behalve in
geval van vermoeden van fraude, geen controle meer achteraf. Zo maken we van de fiscus een
echte dienstverlener voor alle alleenstaanden, gezinnen, zelfstandigen en KMO’s.
resolutie 613 - Schijnvennootschappen maken we fiscaal transparant, zodat de
personenbelasting weer van toepassing wordt.

5.3. EEN NIEUWE ERFBELASTING: RECHTVAARDIG, EENVOUDIG EN HERVERDELEND
Vandaag betaalt de middenklasse de erfbelasting terwijl de grote vermogens ontsnappen. Dat is
het spiegelbeeld van hoe het zou moeten zijn. Als het menens is om ongelijkheid terug te
dringen, zonder te raken aan wat mensen door te werken in hun leven bijeen hebben gespaard
om na te laten aan wie ze liefhebben, dan moeten we erfbelasting fundamenteel hervormen.
We tekenen de contouren uit van een nieuwe erfbelasting: rechtvaardig, eenvoudig,
herverdelend en fraudebestendig. We willen dat iedereen 250.000 euro belastingvrij kan erven
of verwerven uit een schenking. Die belastingvrijstelling moet ervoor zorgen dat meer dan de
helft van de mensen geen erf- of schenkbelasting meer hoeven te betalen. Tegelijk zorgen we
ervoor dat grote vermogens de erfbelasting niet meer kunnen ontsnappen.
RESOLUTIES
resolutie 614 - We integreren de erf- en schenkbelasting.
resolutie 615 - De berekening van de belasting gebeurt steeds vanuit het oogpunt van de
persoon die de erfenis of schenking ontvangt.
resolutie 616 - We voeren een belastingvrije som in van 250.000 euro. Alleen wie in de loop van
het leven meer ontvangt uit erfenissen en schenkingen betaalt belasting.
resolutie 617 - De bedragen boven die belastingvrije som worden progressief belast.
resolutie 618 - Door de achterpoortjes te sluiten zorgen we ervoor dat de grote vermogens ook
hun deel betalen, vandaag ontsnappen zij te vaak. Daar maken we komaf mee.
resolutie 619 - Het onderscheid in belasting naargelang wat je erft en van wie je erft is niet
rechtvaardig. Dat onderscheid schaffen we af. Alle types van vermogen worden gelijk
behandeld, of het nu roerende of onroerende goederen zijn. Evenmin maakt het nog uit van
wie je erft of een schenking ontvangt.
resolutie 620 - Voor onroerende goederen en aandelen van familiebedrijven zorgen we voor
een regeling voor gespreide betaling om liquiditeitsproblemen te vermijden. Zo hoeft niemand
het ouderlijk huis gedwongen te verkopen of het familiebedrijf te liquideren om de erfbelasting
te kunnen betalen.

5.4. EEN EERLIJKE BIJDRAGE VAN MULTINATIONALS
De afgelopen decennia zijn grote bedrijven steeds meer internationaal gaan werken en
verplaatst kapitaal zich steeds makkelijker over de grenzen. We moeten meer internationaal
samenwerken en betere afspraken maken om de belastingontwijking en belastingontduiking,
ook van digitale bedrijven, te vermijden en aan te pakken, anders komen de lasten eenzijdig bij
werknemers en kmo’s te liggen. Maar ook unilateraal kunnen en moeten we effectieve
maatregelen nemen om onze belastingbasis te beschermen tegen belastingplanning van
multinationals. Zo kunnen we het gelijke speelveld tussen KMO’s en multinationals herstellen.
RESOLUTIES
resolutie 621 - We beschermen de Belgische belastingbasis tegen belastingplanning en
-shopping door multinationals door volgende maatregelen:
●

Belgische gunstregimes zoals de karaattaks, de notionele intrestaftrek en de
groepsbijdrage worden afgeschaft;

●

de Europese anti-ontwijkingsrichtlijn in navolging van het OESO-actieplan tegen
winstverschuiving en grondslaguitholling (‘BEPS’) wordt rigoureus en zonder
uitzonderingen omgezet. Zo wordt onder meer de algemene antimisbruikbepaling
versterkt en wordt de excessieve intrestaftrek echt aan banden gelegd;

●

we maken het gebruik van postbusvennootschappen illegaal via een strenge wettelijke
definitie;

●

de winst van door Belgische vennootschappen gecontroleerde buitenlandse
vennootschappen wordt in België belast indien deze niet aan een minimale werkelijke
belasting werd onderworpen in het buitenland;

●

we voeren een belasting in op zogenaamde ‘grondslaguithollende betalingen’. Concreet
houdt dit in dat betalingen aan verbonden ondernemingen niet aftrekbaar zijn als kost
indien ze niet aan een minimale werkelijke belasting werden onderworpen;

●

ondernemingen, zoals internetbedrijven, die niet in ons land gevestigd zijn maar hier
wel een belangrijke omzet genereren, belasten we, volgens het basisprincipe van
‘belastingen worden betaald waar winsten gegenereerd worden’, in de
vennootschapsbelasting via een ‘fictieve vaste inrichting’;

●

om dubbele belasting te vermijden, stappen we over van het huidige systeem van
vrijstelling naar een systeem van belastingkrediet. De verschuldigde belasting in België
wordt dan verminderd met de reeds betaalde belasting in het buitenland, en niet meer
volledig vrijgesteld zoals vandaag het geval is;

●

de Dienst Voorafgaande Beslissingen (beter bekend als de rulingdienst) dient
onberispelijk te zijn en moet in volledige transparantie werken. Elke voorafgaande
beslissing wordt individueel gepubliceerd. De Hoge Raad van Financiën publiceert
jaarlijks een rapport over de impact van de rulingdienst.

resolutie 622 - Op Europees en OESO-niveau kiezen we voor een sterke fiscale harmonisatie van
de vennootschapsbelasting:
●

de BEPS-richtlijnen van de OESO/G20 rond de bestrijding van belastingontwijking van
multinationals zijn een belangrijke eerste stap naar meer internationale, zelfs mondiale,
samenwerking. Deze minimumvereisten moeten door alle landen ook effectief
geïmplementeerd worden;

●

den tweede pakket regels tegen winstverschuiving en grondslaguitholling is
noodzakelijk om onder meer de digitale economie te vatten;

●

op langere termijn willen we naar een volledig geharmoniseerde Europese
vennootschapsbelasting. Een geharmoniseerde belastingbasis (CCCTB) en een Europees
minimumtarief zijn daartoe een noodzakelijke stap;

●

publieke land-per-land rapportering voor multinationale ondernemingen
(country-by-country reporting) wordt op Europees niveau ingevoerd: de verplichting
dat multinationals gegevens over onder meer hun winsten, omzet en personeel
rapporteren op een land-per-land basis, voor elk land en jurisdictie waar deze actief
zijn, zowel binnen als buiten de EU;

●

om in tussentijd fiscale staatssteun door Europese lidstaten snel en effectief terug te
kunnen draaien, worden de diensten van Directoraat-generaal Concurrentie van de

Europese Commissie versterkt. De Europese staatssteunregels worden maximaal
ingezet tegen nationale lidstaten die belastingprivileges toekennen waarmee
multinationals hun faire bijdrage ontwijken;
●

van de banken vragen we een bijkomende inspanning via de invoering van een
financiële transactietaks (FTT).

resolutie 623 - Op het Europese niveau blijven we ijveren voor de invoering van een financiële
transactietaks (FTT) als extra bijdrage van de financiële sector, evenals voor de invoering van
een Europese belasting op grote vermogens zoals vooropgesteld door Thomas Piketty. In
afwachting van een Europese vermogensbelasting wordt de Belgische effectentaks versterkt
door het sluiten van de achterpoortjes.

5.5. DE STRIJD TEGEN SOCIALE EN FISCALE FRAUDE
Fraude is een verborgen belasting: de meest onrechtvaardige van allemaal. Wie correct zijn
fiscale en sociale bijdragen betaalt, draait op voor de fraude van anderen. Fraude is
marktverstorend en concurrentievervalsend. In essentie streeft fraude- en misbruikbestrijding
de ‘verwitting’ van de economie na: zwart en grijs worden wit als de fiscale, sociale en
arbeidswetgeving correct worden nageleefd. De opbrengst van zo’n veralgemeende verwitting
maakt een structurele belastingverlaging mogelijk voor mensen die werken en werk creëren.
Het beleid moet in de eerste plaats leiden tot spontane gedragswijziging. Alleen zo zullen de
fiscale en sociale bijdragen structureel en significant toenemen. Alleen zo zullen onterechte
sociale uitgaven kunnen worden vermeden. Alleen zo zal het arbeidsrecht correct worden
toegepast, zoals onder meer inzake minimumlonen. Alleen zo krijgen we meer sociale en fiscale
rechtvaardigheid. Wat zo’n gedragsverandering en een preventief beleid aan meer inkomsten
en minder uitgaven genereren, is vele keren substantiëler dan de opbrengst van een repressief
fraudebeleid. Omdat fraudebestrijding prioritair blijft, moet het draagvlak voor
fraudebestrijding worden beschermd. De indruk dat wie geld genoeg heeft op een of andere
manier altijd de dans ontspringt, is frustrerend en zet mensen aan om het zelf niet meer zo
nauw te nemen met de naleving van de regels.
RESOLUTIES
resolutie 624 - De focus van de strijd tegen fraude ligt bij de aanpak van de grote,
georganiseerde fraude. Meer dan ooit moet die aanpak zich op het terrein situeren.
resolutie 625 - Bij de organisatie van de fiscale en sociale controlediensten dient rekening te
worden gehouden met de heterogeniteit van de inbreuken op de sociale en fiscale wetten. Om
complexe fraude en misbruiken, alsook ernstige fraude en financiële criminaliteit doeltreffend
te kunnen aanpakken, ook wanneer fiscale en sociale inbreuken worden gecombineerd, dient
een ‘agentschap fraudebestrijding’ te worden opgericht dat de twee bijzondere
inspectiediensten, de BBI en de SIOD, omvat.
resolutie 626 - Er wordt werk gemaakt van de oprichting van multidisciplinaire
onderzoeksteams (MOTEMS) bij de Federale Gerechtelijke Politie, waarin gespecialiseerde
politiemensen en overgeplaatste ambtenaren van de fiscus structureel zullen samenwerken.
Die onderzoeksteams krijgen een afzonderlijk kader, om voldoende onderzoekscapaciteit en
continuïteit te garanderen en om de stabiliteit van de teams te verhogen. Dossiers waarbij er
ernstige aanwijzing zijn dat het om daadwerkelijke financiële criminaliteit gaat, worden
overgemaakt aan de Multidisciplinaire onderzoeksteams bij de federale politie (MOTEM),

zodanig dat deze dossiers volledig strafrechtelijk kunnen worden behandeld, zowel op het vlak
van het onderzoek, als op het vlak van de afhandeling.
resolutie 627 - Onderzoekers in de strijd tegen de grote georganiseerde fraude moeten de
ruimte en de middelen krijgen om de grote, complexe dossiers tot een goed einde te brengen.
Dat is een kwestie van een betere organisatie, maar vooral ook van meer middelen voor onder
andere Justitie. Die investeringen zijn meer dan gerechtvaardigd, want ze verdienen zichzelf
terug. We kunnen elk jaar een deel van de opbrengsten uit fraudebestrijding gebruiken om de
bijdragen op arbeid te verlagen.
resolutie 628 - Binnen de Vlaamse belastingadministratie wordt een task force opgericht
(Vlaamse BBI) met oog op de opsporing van fraude en ontwijking van grote vermogens in de erf
en -schenkbelasting.
resolutie 629 - Met het oog op de effectieve aanpak van grensoverschrijdende financiële
criminaliteit wordt een Europees agentschap gespecialiseerd in financiële en belastingfraude
opgericht. Dit agentschap moet beschikken over controle- en onderzoekscapaciteit.
resolutie 630 - De internationale standaard inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen
geven we navolging door eenzelfde derde-partijrapportering in te stellen voor de Belgische
financiële instellingen met betrekking tot Belgische belastingplichtigen en de Belgische fiscale
administratie. Hiermee wordt de transparantie ten aanzien van inkomen uit vermogen
gelijkgetrokken met de bestaande transparantie ten aanzien van lonen. Dit zal zorgen voor een
grotere spontane naleving van de fiscale wetgeving door belastingplichtigen en de strijd tegen
uitkeringsfraude efficiënter maken.
resolutie 631 - De internationale standaard inzake de automatische gegevensuitwisseling van
bankgegevens moet door alle landen worden geïmplementeerd op straffe van sancties.
Daarnaast moet een gelijkaardige internationale standaard worden ingevoerd betreffende de
automatische uitwisseling van gegevens over ‘uiteindelijk begunstigden’ van vennootschappen,
stichtingen en trusts.
resolutie 632 - We geven de administratie meer slagkracht door de onderzoekstermijn in
fraudezaken te verlengen en het bankgeheim volledig op te heffen. Naar analogie met de
mogelijkheden inzake invordering en de wederzijdse administratieve bijstand willen we dat ook
inzake inkomstenbelastingen een bankonderzoek kan worden uitgevoerd zonder dat er vooraf
elementen van belastingontduiking voorhanden moeten zijn.
resolutie 633 - Naar analogie met de bepalingen in de ‘criminal finances act 2017’ van het VK,
wordt in het wetboek van vennootschappen een misdrijf ingevoerd met betrekking tot
vennootschappen die onvoldoende maatregelen hebben genomen om het faciliteren van
fiscale fraude door verbonden personen te vermijden.
resolutie 634 - Om het draagvlak voor fraudebestrijding te herstellen, wordt het systeem van de
fiscale regularisatie opgeheven. Belastingplichtigen die zich spontaan in regel willen stellen
kunnen zich wenden tot de administratie waarbij de wettelijk vastgelegde sancties opgelegd
worden en ze geen strafrechtelijke immuniteit krijgen.
resolutie 635 - Dossiers van ernstige fiscale fraude moeten altijd leiden tot vervolging en finaal
een uitspraak van een rechter. De zogenaamde afkoopwet wordt afgeschaft voor ernstige
fiscale fraude.

resolutie 636 - Om de strijd tegen corruptie binnen de overheidssector aan te pakken, wordt
het personeelskader van het Hoog Comité van Toezicht terug ingevuld via een overheveling van
het personeel van de CDBC, en het HCT onder te brengen bij de Inspectie van Financiën. Zo kan
de fraude binnen de overheidssector beter en geïntegreerd worden aangepakt.
resolutie 637 - Bepaalde beroepsgroepen (fiscaal raadgevers, boekhouders en accountants,
bedrijfsrevisoren, vermogensbeheerders …) spelen niet zelden een rol in het opzetten en het
uitwerken van constructies om belastingen te ontwijken. Momenteel opereren deze
beroepsgroepen vooral onder het toezicht van hun beroepsgroeperingen. Wij willen dat, naast
deze zelfregulering, de overheid meer greep krijgt op deze beroepen.
resolutie 638 - Minder cash en meer elektronisch betalen leiden tot een kleinere ondergrondse
economie. Door betalingen in contanten te ontmoedigen en elektronisch betalingsverkeer aan
te moedigen, verhoogt de transparantie van het economisch verkeer en worden de
mogelijkheden om te frauderen kleiner. De toegankelijkheid voor consumenten tot elektronisch
betalen moet verruimd worden. In bepaalde sectoren, bijvoorbeeld bij de vrije zorgberoepen, is
de mogelijkheid tot elektronisch betalen nog te beperkt. Het bedrag van de gemiddelde
elektronische betaling bedraagt enkele tientallen euro’s en daalt jaar na jaar. Toch zijn de
voorbeelden legio waarbij mensen verplicht worden betalingen van honderden euro’s in
contanten te vereffenen. Iedereen moet het recht krijgen om relatief grote bedragen niet in
contanten te hoeven betalen.
resolutie 639 - Hoewel er in de vorige legislatuur op Europees niveau heel wat stappen vooruit
gezet werden in de strijd tegen sociale dumping en grensoverschrijdende sociale fraude, zijn er
nog bijkomende maatregelen nodig:
●

versneld operationaliseren van de European Labour Authority;

●

uitbreiden van de bevoegdheden van de European Labour Authority met eigen
inspectieteams die, als nationale inspectiediensten in gebreke blijven, in hun plaats het
terrein kunnen opgaan. Omgekeerd kan een lidstaat de taken van haar
inspectiediensten delegeren naar het ELA;

●

hiertoe dient snelle en efficiënte uitwisseling van informatie tussen de bevoegde
lidstaten mogelijk gemaakt worden, alsook openbaarheid van inspectierapporten en
sancties tegen veelplegers waarbij de werknemers niet de dupe zijn. Om sociale fraude
in de transportsector aan te pakken moet een gespecialiseerd European Road Transport
Agency opgericht worden en moet de slimme tachograaf voor 2024 ingevoerd worden
voor alle commerciële voertuigen boven de 2,4 ton of voorzien op meer dan 9
passagiers;

●

de administratieve regels rond de uitgifte van A1-attesten herzien en daarin het gebruik
van digitale A1-attesten verplicht maken;

●

het verplichten van gestandaardiseerde [digitale] sociale documenten en attesten in de
hele EU (bv. loonbrieven, tewerkstellingsattesten, werkloosheidsdocumenten, ziekteen invaliditeitsdocumenten, ontslagformulieren) en dit om controle te
vergemakkelijken en vervalsingen tegen te gaan;

●

alle digitale documenten moeten worden geüpload in het Internal Market Information
System (IMI), waar arbeidsinspecties van over de hele EU in de toekomst alle benodigde
informatie verzameld kunnen terugvinden en waar nationale autoriteiten vragen aan

elkaar kunnen stellen die binnen een korte termijn verplicht moeten beantwoord
worden;
●

de aanmaak van een Europees ondernemingsregister dat openbaar en operationeel is
in alle landen van de EU.

resolutie 640 - We zetten in op het efficiënt bestrijden van sociale dumping door de wetgeving
te wijzigen en reglementaire lacunes weg te werken: de onderaanneming omkaderen en
transparant maken, de strijd aanbinden tegen ‘brievenbusbedrijven’ door het voorstel over
vennootschapsrecht te wijzigen, specifieke, duidelijke en sociaal rechtvaardige regels opleggen
voor de sociale bijdragen van gedetacheerde werknemers, de strijd aanbinden tegen
schijnzelfstandigheid en frauduleuze economische constructies.
resolutie 641 - Voor de transportsector zal zo snel mogelijk uitgebreide Europese wetgeving
worden aangenomen en uitgevoerd zodat de bescherming tegen sociale dumping gewaarborgd
wordt voor werknemers in de transportsector.
resolutie 642 - We blijven ons verzetten tegen voorstellen van de Europese Commissie die
misbruik en omzeiling van sociale wetgeving vergemakkelijken, zoals de SUP-richtlijn over de
oprichting van eenpersoonsvennootschappen en de invoering van de Europese Dienstenkaart.
resolutie 643 - De overheid toont het goede voorbeeld en neemt haar verantwoordelijkheid. Bij
openbare aanbestedingen wordt systematisch nagegaan of de bedrijven die een offerte
indienden zich houden aan de regels betreffende de arbeidsvoorwaarden, sociale bescherming
en milieuwetgeving in ons land. Dit niet alleen op het moment van de indiening van de offerte,
maar ook tijdens de uitvoering van de opdracht. Ook Europees wordt dit principe gehandhaafd.
Wij werken intens samen met de inspectiediensten van de verschillende lidstaten, zodat wij
geïnformeerd zijn dat ook buitenlandse bedrijven zich aan de regels houden.

