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Vice-Eersteminister en  Vice-Premier Ministre et   
Minister  van  Werk,  Economie  en Ministre de l’Emploi, de l’Economie et  

Consumenten, Belast met Buitenlandse des Consommateurs, Chargé du  
  

Handel  Commerce Extérieur  

  

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VICE-EERSTE 

MINISTER EN  
MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, CONSUMENTENZAKEN, 

BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL  

  

Ars Nobilis – Afternoon Sparkle bij DIVA  
17 september 2018  

  

Mijnheer de Voorzitter,  

Dames en heren,  

  

Wie Antwerpen zegt, zegt diamanten. ‘t Stad is het 

epicentrum van de diamantsector. We hebben hier 

een illustere juwelentraditie die al eeuwen 

teruggaat.   

  

Van slijpers tot ontwerpers, van smeden tot 

fabrikanten,  van  groothandelaars  tot 

familiebedrijven. De diamantwijk in deze stad 

moet het Wall Street van Antwerpen worden.   
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Waar mensen komen kijken naar de activiteiten en 

de sfeer komen opsnuiven. Maar zelfs dan blijft de 

wereld van de diamant verborgen achter gesloten 

deuren, eerder mysterieus voor de meeste mensen.  

  

C’est pourquoi les bijoutiers sont si importants. 

Vous êtes les ambassadeurs du diamant et des 

pierres précieuses. Pas seulement ici à Anvers, 

mais dans l’ensemble du pays. Les bijouteries, les 

magasins où les gens achètent leurs bijoux et leurs 

montres sont l’enseigne d’un secteur énormément 

varié.   

  

Mais c’est un secteur qui doit faire face à de 

nombreux défis. Au cours des dix dernières années 

le nombre de bijoutiers à réduit de la moitié.  

Cette évolution est inquiétante.   

  

Gelukkig wordt u sterk vertegenwoordigd door Ars 

Nobilis. Ik heb hen in juni mogen ontvangen op 

mijn kabinet. Een van de bezorgdheden die zij met 

mij gedeeld hebben was de cashdrempel. De algemene 
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drempel van cashbetalingen ligt in België op 3000 

euro.   

Sommige landen hanteren een lagere grens, zo legt 

Frankrijk bijvoorbeeld de lat op 1000 euro. Andere 

buurlanden, vooral Nederland en Luxemburg, laten 

cash aankopen van hogere bedragen toe. Dat zorgt 

er voor dat sommige consumenten de grens 

oversteken om hun juwelen en uurwerken aan te 

kopen.   

  

Dat is natuurlijk een nadelige situatie voor 

juweliers die we moeten aanpakken. Toch moeten we 

ons goed bezinnen over de manier waarop we dat 

doen. Onze cashdrempel is er gekomen om het 

witwassen van geld tegen te gaan. De realiteit is 

dat het businessmodel van georganiseerde misdaad 

en terrorismecellen draait op cash.   

  

Deze kwesties hebben een fundamentele impact op 

onze veiligheid. Ze negeren is geen optie. We 

moeten dan ook absoluut blijven inzetten op het 

verhinderen van die grote cashflows. Tegelijk 
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begrijp ik dat dit soms voor moeilijkheden zorgt 

voor bonafide bedrijven, zoals onze juweliers.  

  

  
De oplossing van dit probleem ligt in een 

harmonisering van de Europese regels. Als de 

cashdrempel in elke Europees land gelijk is, dan 

kunnen we vermijden dat onze bedrijven onnodig 

getroffen worden.   

  

C’est la raison pour laquelle j’ai insisté auprès 

des Ministres des finances et de la justice 

hollandais et luxembourgeois pour qu’ils prennent 

des mesures similaires. J’ai également contacté le 

commissaire européen Vestager et préconisé un 

level playing field.   

  

Als minister van Economie zal ik uw advies meenemen 

en er op aansturen dat we de lat overal in Europa 

even hoog leggen.   

  

Naast de cashdrempel is ook de toenemende  e-

commerce een uitdaging binnen de sector. Een 

uitdaging die opnieuw samenwerking vergt. De 
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koopgewoonten veranderen in een razendsnel tempo.  

10 jaar geleden kocht je zeer uitzonderlijk iets 

waardevols online, nu is dat voor steeds meer 

mensen de norm.   

Belgische bedrijven binnen de juwelen- en 

uurwerksector mogen daarom niet achter blijven. 

Dit is naast een uitdaging ook een grote 

opportuniteit om een ander, breder publiek aan te 

spreken.   

  

Belgische consumenten kopen nu al te vaak op 

buitenlandse sites. Dat willen we samen met u 

keren. Oro Tempo heeft een platform opgericht om 

distributeurs met Belgische juweliers te 

verbinden. Een goede stap die ik volledig 

toejuich. Maar we moeten nog verder gaan.  

  

Le SPF Economie travaille à la mise en œuvre d’une 

directive pour la création de boutiques en lignes 

Ainsi il deviendra plus facile pour vous d’avoir 

un aperçu de ce qui est nécessaire pour le 

lancement d’un webshop. Ainsi nous pouvons 
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également éviter que les boutiques en ligne 

enfreignent les règles involontairement.   

   
Daarnaast hebben we flexibel nachtwerk mogelijk 

gemaakt. Dat vergt een sectoraal akkoord. Opnieuw 

is een nauwe samenwerking dus essentieel om alle 

neuzen in dezelfde richting te krijgen. De 

regering heeft een lastenverlaging voor e-commerce 

uitgewerkt. Dit kan de vorm aannemen van een 

uitbreiding van de huidige lastenverlaging voor 

nachtarbeid naar werknemers die prestaties 

verrichten tussen 20u en 24u.   

  

Tot slot heeft de regering werk gemaakt van het 

versterken van de competitiviteit van onze KMO’s. 

De meeste juwelierszaken zijn kleine en familiale 

bedrijven.   

  

Deze regering doet er daarom alles aan om jullie 

meer zuurstof te geven in deze uitdagende tijden. 

De tax shift heeft de loonlasten drastisch 

verlaagd en ervoor gezorgd dat je voor de eerste 

aanwerving van een bedrijf geen 

werkgeversbijdragen meer moet betalen.   
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De historische loonkostenhandicap die sinds 1996 

werd opgebouwd tegenover de buurlanden, hebben we 

dankzij de taks shift omgevormd tot een 

voorsprong.  

  

Bovendien hebben we de vennootschapsbelasting 

hervormd. Voor KMO’s, zo prevalent in jullie 

sector, is het tarief nu gezakt naar 20%. Voor 

grote ondernemingen wordt vanaf volgend jaar 25% 

gevraagd.  

  

Dames en heren, Mesdames et Messieurs,  

  

Avec ces mesures nous essayons de vous renforcer 

et de vous soutenir. Et ce pour que le secteur des 

bijoux et de la montre puisse continuer à exceller. 

Exceller à une époque telle que celleci où le 

changement est la seule constante , où les défis 

dépassent nos propres limites. Ce n’est possible 

que par une collaboration étroite.   

  
Il est d’une importance essentielle que vous 

tentez tous la chance d’apprendre l’un de 

l’approche et de la vision de l’autre. Et que nous 
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nous soutenons dans notre demande d’une 

harmonisation européenne du seuil de paiement en 

espèces.  

  

  

U weet allen beter dan ik dat je zonder grote druk 

geen diamanten krijgt. Laten we de druk van deze 

uitdagingen dan ook aangrijpen om sàmen de hele 

sector naar een hoger niveau te tillen.  

  

Ik dank u.  

Je vous remercie.  


