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H et hele team van SDZ wil u, beste lezer, een gelukkig en voor-
spoedig 2009 wensen. Dat menen we uit de grond van ons hart,
zeker nu de conjunctuur en de economische vooruitzichten zel-

den zo somber zijn geweest voor ondernemers.  

Ook de Nationale Bank van België heeft het onlangs nog bevestigd: Bel-
gië bevindt zich wel degelijk in een recessie. En het einde van de tunnel
zal wellicht niet vóór het einde van 2010 in zicht komen. Ondertussen
heeft een recordaantal bedrijven dit jaar de boeken moeten neerleggen
en steeds meer zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen
uit diverse sectoren zoals de autobranche, de horeca en het toerisme
hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. 

De overheden in Europa zijn zich wel degelijk goed bewust van het probleem.
Overal duiken herstelplannen op die de bedrijven in staat zouden moeten
stellen de gevolgen van de crisis te overwinnen, maar de impact ervan blijft
beperkt omdat er niet genoeg middelen zijn vrij gemaakt. Die middelen vond
men nochtans wel om de bankensector te ondersteunen!  

Maar laten we ophouden met aan de klaagmuur te staan! Net als de vorige
crisissen zullen we ook deze overwinnen. We zijn immers zelfstandigen om-
dat we geloven in de toekomst en omdat we vastbesloten zijn met hart en ziel
te vechten om onze onderneming te doen overleven en te doen bloeien. . 

Dat is ook de spirit die SDZ kenmerkt. Ook in 2009 zullen we dag na dag blij-
ven ijveren om het sociale, fiscale en algemene economische statuut van de
zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen te blijven verbete-
ren en om ons uw vertrouwen waard te tonen.   

…Ondertussen klinken we toch even samen op uw gezondheid!       ■
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www.belgium.be

Nieuwe portaalsite

De portaalsite www.belgium.be is helemaal vernieuwd.  De
website stelt de gebruiker centraal en is veel gebruiksvriende-

lijker geworden. De lay-out is volledig opgefrist en de inhoud is
voortaan ondergebracht in verschillende thema’s zoals ‘Belastin-
gen’, ‘Werk’ en ‘Gezondheid’. Daarnaast is er ook meer aandacht
voor actualiteit met een kalender, nieuwsberichten en actuele on-
derwerpen die in de kijker lopen. Voortaan staat een team van 15
medewerkers permanent in voor de aanpassing en de ontwikke-
ling van de site. 

Beperken van arbeidsongevallen en beroepsziekten

Een Europese campagne

In de Europese Unie sterft
iedere drieëneenhalve mi-

nuut een persoon aan de ge-
volgen van een gebeurtenis
die met het werk te maken
heeft. Volgens de cijfers van
Eurostat sterven in de Euro-
pese Unie jaarlijks 5.720
mensen aan de gevolgen
van een arbeidsongeval. Bo-
vendien overlijden volgens
schattingen van de Interna-
tionale Arbeidsorganisatie
ieder jaar nog eens 159.500 werknemers aan beroepsziektes.
Het Europese  Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op
het Werk organiseert daarom een nieuwe informatiecampagne
over risicobeoordeling. Deze campagne kreeg de naam “Een
gezonde werkplek. Goed voor jou en voor de zaak” en richt
zich in het bijzonder op risicovolle sectoren zoals de bouw, de
gezondheidszorg en de landbouw.

Gepersonaliseerde nummerplaten

In de lift

S inds de invoering van de nieuwe letter- en 
cijfercombinaties voor nummerplaten  op 26 juni

2008, waren er 676 reservaties en 234 effectieve 
inschrijvingen voor een  gepersonaliseerde nummerplaat
te noteren. 
In 2007 werd een totaal van 1.711 stuks van deze 
nummerplaten ingeschreven bij de Directie Inschrijvingen
van Voertuigen (DIV). 
Voor een gepersonaliseerde nummerplaat van vijf tekens
betaalt u 874 euro, voor een van zes tekens betaalt u 
620 euro.

SDI-001

Aftrekbaarheid van allerhande boetes

Richtlijnen

E en circulaire van de FOD Financiën verduidelijkt de richtlij-
nen rond de al dan niet aftrekbaarheid van boeten in het

licht van de evolutie in de rechtspraak. 
Voorts bevat deze circulaire ook de conclusies van het onder-
zoek rond de vraag of de boetes als gevolg van de overtre-
ding van de Europese kartelwetgeving als beroepskosten af-
trekbaar zijn.  

Bron: BIBF

Tax-on-Web

25% van de Belgen vult belasting -

aangifte in 2008 elektronisch in

Op 31 oktober 2008 hadden 302.280 particulieren, 715.915

ambtenaren en 628.210 mandatarissen hun elektronische be-

lastingaangifte ingediend. De elektronische indiening van deze

1.645.405 aangiften is een record sinds de lancering van Tax-on-

web in 2003 (1,304 miljoen vorig jaar). Meer dan 1 op 4 belasting-

aangifte wordt daardoor dit jaar elektronisch ingediend zijn. 

Om een papieren belastingaangifte in te vullen en te verzenden

heeft een belastingplichtige gemiddeld een klein anderhalf uur (83

minuten) tot twee uur (110 minuten) nodig afhankelijk van of hij

zich nog kan wenden tot een postbus, dan wel zich moet ver-

plaatsen naar het belastingkantoor, bijvoorbeeld om de deadline

te halen.
Een elektronische belastingaangifte daarentegen is gemiddeld op

45 minuten ingevuld en verzonden.

De grote tijdswinst wordt vooral geboekt omdat het veel minder

tijd kost om alle benodigde gegevens te verzamelen (75% van de

gegevens is immers al vooraf ingevuld). 

Badplaatsen en toeristische centra

Zondagsarbeid 

K leinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in bad-
plaatsen en toeristische centra kunnen buiten het toeris-

tische seizoen hun personeel op 13 extra zondagen van het
jaar tewerkstellen. De voorwaarde is dat er in de betrokken
plaats een evenement plaats vindt zoals een tentoonstelling,
een markt, een beurs, een optocht… of dat er tijdens het
weekend een toevloed van toeristen wordt verwacht. 

De directie 

en alle medewerkenrs 

van het SDZ 

wensen u 

een gelukkig 

en voorspoedig

2009 !
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Financiering met eigen middelen
De doorsnee KMO heeft een schuldgraad
van 17,35% van het eigen vermogen. Con-
creet betekent dit dat per 100 euro ingezette
eigen middelen – in boekhoudkundige ter-
men : kapitaal, reserves en rekeneningen-
courant -  van de aandeelhouders en de be-
drijfsleiders de onderneming een beroep
doet op 17,35 euro bancair vermo-
gen. Met andere woorden: voor de
gemiddelde KMO is de eigen in-
breng van aandeelhouders en be-
stuurders als financieringsbron
maar liefst 5,8 keer belangrijker
dan de bankschulden. 

De som van de tegoeden op zicht-
rekeningen van termijndeposito’s
blijkt voor de doorsnee KMO net
iets hoger dan de bankschulden.
De studie van Deloitte Fiduciaire
toont voorts nog aan dat 47% van
de ondernemingen per saldo een
tegoed heeft op de bankiers en
dat 53% van de vennootschappen
per saldo een uitstaande bank-
schuld heeft.

Solvabiliteit is over het algemeen
erg goed…
De doorsnee KMO beschikt over een reële
solvabiliteit van 48%, en drie kwart van de
exploitatievennootschappen mag prat gaan
op een reële solvabiliteit van 27% of meer.
Bij de berekening van deze reële solvabiliteit
houdt Deloitte Fiduciaire bovenop het boek-
houdkundige eigen vermogen (kortweg: ka-
pitaal en reserves) ook rekening met het
quasi-eigen vermogen, meer bepaald de re-
keningen-courant en de voorschotten die
zijn toegestaan door de aandeelhouders-
vennoten, zaakvoerders en bestuurders. 

Gemiddeld is het reële eigen vermogen als
volgt samengesteld: 21% kapitaal, 23%
quasi-eigen vermogen en maar liefst 56%

Liquiditeitspositie 
bij kwart van KMO’s precair
Deloitte Fiduciaire maakte kort geleden de resultaten bekend van haar studie “KMO Kompas 2008”, die aan
de hand van diverse parameters een overzicht biedt van het KMO-landschap. Er komen enkele opmerkelijke
conclusies uit naar voor : een KMO financiert zich 5,8 keer meer met eigen middelen dan met bancair vermo-
gen, drie kwart van de kleine en middelgrote ondernemingen is allicht voldoende gewapend tegen financieel-
economische crisis, de totale belastingdruk op de KMO wordt sterk onderschat …

intrestlast) na te komen. Sterker nog, de
terugbetalingscapaciteit bedraagt 186%.
Met andere woorden: de helft van de ven-
nootschappen beschikt over meer dan vol-
doende “marge” om bij een eventuele te-
rugval van de netto cashflow toch nog hun
financiële verplichtingen te blijven respec-
teren. Daar staat tegenover dat  29,5% van
de ondernemingen over een ratio beschikt
van minder dan 100%. Deze groep onder-
nemingen genereert vandaag te weinig
netto cashflow en moet dus nu al gedeel-
telijk putten uit de aanwezige liquiditeiten
om de afspraken rond de aflossing van de
bankschulden te kunnen nakomen. 

…net als de liquiditeit 
De studie geeft ook aan dat de doorsnee
KMO een gemiddelde vrij gezonde liquidi-

teitsratio heeft van 158%. Daar staat echter
tegenover dat nog steeds 25% van de exploi-
tatievennootschappen een ratio van 100% of
minder heeft.  Dit betekent dat 25% van de
ondernemingen hun crediteuren onvoldoen-
de zekerheid kan bieden voor de tijdige beta -
ling van hun vorderingen. Het is dus moge-
lijk dat deze ondernemingen nu reeds een
beroep moeten doen op aanvullende finan-

cieringen, bijvoorbeeld kaskrediet,
om hun betalingsverplichtingen te
kunnen nakomen of dat zij bij 
gebrek aan gepaste bijkomende 
financiering hun betalingspolitiek
ten aanzien van leveranciers en
andere schuldeisers zullen (moe-
ten) vertragen.
Men kan concluderen dat de over-
grote meerderheid van de Belgi-
sche KMO’s over een gezonde sol-
vabiliteitspositie en dus over de
nodige “veiligheidsbuffers” be-
schikt om de economisch moei-
lijke jaren die voor ons liggen te
kunnen overbruggen. Daarente-

gen blijkt dat ongeveer een kwart van de
vennootschappen nu reeds een precaire 
liquiditeitspositie heeft.  Deze kunnen via
een domino-effect de financiële gezond-
heid van hun leveranciers beïnvloeden. 

Hoge totale belastingdruk 
De doorsnee familiale KMO betaalt per 100
euro verkopen 2,63 euro belastingen: 1,79
euro vennootschapsbelasting, verhoogd
met 0,84 euro andere belastingen. 
Bij de doorsnee KMO gaat 27,90% van de
operationele winst (resultaat voor intrest-
lasten en belastingen) naar directe (17,7%)
en indirecte belastingen (10,2%). Bovenop
de vennootschapsbelasting betaalt de Bel-
gische KMO dus meer dan 33% andere be-
lastingen, met name verkeersbelasting,
onroerende voorheffing, milieubelastin-
gen, provincie- en gemeentebelastingen.■

reserves en overgedragen winsten. Vorig
jaar heeft slechts 21% van de exploitatieven-
nootschappen een dividend of tantième uit-
betaald. 
De Belgische KMO realiseert op jaarbasis
voldoende netto cashflow om haar finan-
ciële verplichtingen (aflossingen en lenin-
gen binnen het jaar verhoogd met de totale
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Meest gestolen goederen
De top-10 van de meest gestolen producten in Europa wijzigde
niet ten opzichte van 2007. De diefstalbarometer verduidelijkt wel
dat Europese retailers minder producten beveiligen dan winke-
liers in de rest  van de wereld: 34,5% van de diefstalgevoelige
producten blijft in Europa onbeschermd, terwijl dat wereldwijd
30,3% is. Er is dus nog aanzienlijk wat ruimte voor verbetering.
De meest gestolen producten in Europa zijn, in dalende volgorde:

1. alcoholische dranken
2. schoonheids- en huidverzorgingsproducten
3. dameskleding
4. parfums en dure lotions
5. scheermesjes
6. DVD’s en CD’s
7. kinderkleding
8. accessoires
9. design- of merkproducten

10. dure en gespecialiseerde voeding (vlees, kaas, 
zeevruchten).

Winkeldiefstal te hoog in België! 
In heel West-Europa is er enkel in Frankrijk meer winkeldiefstal dan in België.  Hoewel de derving op omzet
door winkeldiefstal wereldwijd daalde van 1,36% in 2007 tot 1,34% in 2008, steeg het Belgische cijfer van 
1,33 % tot 1,36 %. Goed nieuws is dan weer wel dat diefstal door medewerkers in ons land minder voorkomt
dan gemiddeld. Het aandeel van dat cijfer in de totale dervingscijfers ligt 10% lager dan het wereldwijde 
gemiddelde : 25,9% van de totale derving in de Belux tegenover 36,5% wereldwijd.  

D e Global Retail Theft Barometer (Diefstalbarometer) is een
wereldwijde studie rond winkeldiefstal en derving in de re-
tailsector. Hij definieert vier categorieën van verlies door

derving: diefstal door klanten, diefstal door personeel, verlies
door interne fouten en fraude door leveranciers. 

België is in West-Europana Frankrijk land 
met hoogste dervingspercentage 
door winkeldiefstal 
In Europa steeg het gemiddelde dervingspercentage in 2008 met
bijna een volledig percent ten opzichte van het jaar voordien, tot
1,27%. In België en Luxemburg kwam er een stijging van 2n2 %
op de tabellen. Concreet betekent het Belgische dervingspercen-
tage van 1,36% dat Belgische retailers in 2008 770 miljoen euro
verloren door winkeldiefstal.  Enkel Frankrijk doet het met een
dervingspercentage van 1,37% nog slechter. Duitsland (1,13%),
Zwitserland (1,01%) en Oostenrijk (1,01%) hebben het laagste
dervingspercentages.

Andere derving 
Diefstal door interne fouten en administratieve vergissingen is de
derde verliesbron. In Europa bedraagt dit verlies 4,408 miljard
euro. Het resterende deel van de totale dervingskost (in Europa
een bedrag van 1,771 miljard euro) wordt veroorzaakt door fraude
van leveranciers of fabrikanten. 

2008 Wereld- Europa België/
wijd Luxemburg

Diefstal door klanten 41,2% 46,8% 52,4%
Diefstal door personeel 36,5% 30,7% 25,9%
Interne fouten 16,5% 16,0% 18,5%
Fraude door leveranciers 5,8% 6,5% 3,2%

2008 Wereldwijd Europa
Bedrag per diefstal door klant 223 EUR 73,5 EUR
Bedrag per diefstal door personeel 1.254 EUR 2.142 EUR

Diefstal door personeel 
Diefstal door klanten blijft de belangrijkste bron van derving.
Diefstal door personeel komt op de tweede plaats. Europese 
retailers verliezen er 8,389 miljard euro door (30,7%). De Belgi-
sche en Luxemburgse cijfers liggen net boven of net onder het
Europese gemiddelde. Met 25,9% doet België het ongeveer 5%
beter dan het Europese gemiddelde en maar liefst 10% beter dan
het wereldwijde gemiddelde van 36,5%. Toch blijft diefstal door
personeel in België net als in de rest van Europa een ernstig pro-
bleem. Het verlies per incident bedraagt in Europa 2142 euro.
Wereldwijd is dat bedrag ‘slechts’ 1.254 euro. In Noord-Amerika
is de verhouding gevatte klanten - gevat personeel evenwichtiger
verdeeld: 67,7% zijn klanten, 32,3% zijn stelende medewerkers.
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Vervallen dienstencheques

Overgangsmaatregel

S inds 1 mei 2008 kunnen dienstencheques waarvan de gel-
digheidsduur is overschreden niet langer omgeruild wor-

den. Gebruikers die hun cheques hebben aangekocht vóór 1 mei
2008 voelen zich door deze maatregel onheus behandeld. Om
aan deze gebruikers tegemoet te komen heeft de federale rege-
ring, samen met de RVA, een overgangsmaatregel uitgewerkt.

Accor-cheques
Gebruikers die nog vervallen Accor-cheques in hun bezit heb-
ben, kunnen bij de RVA een aanvraag indienen voor cheques
met een geldigheid voor de gebruikers tussen 11/2007 en 07/2008
(de geldigheid staat op elke dienstencheque). De aanvraag moet
ingediend worden ten laatste eind januari 2009, bij de RVA,
dienst Buurtdiensten, Keizerslaan 7-9, 1000 Brussel. Het aan-
vraagformulier is beschikbaar bij de RVA en via de website
www.rva.be.

Sodexo-cheques
Sodexo-cheques die werden aangekocht vóór 1 mei 2008 (Sodexo-
cheques met een waarde van EUR 6,70) kunnen nog omgeruild wor-
den tot 6 maanden nadat ze vervallen zijn. Sodexo-cheques die
werden aangekocht vanaf 1 mei 2008 (Sodexo-cheques met een
waarde van EUR 7) kunnen niet meer omgeruild of terugbetaald
worden nadat ze vervallen zijn. Het aanvraagformulier is eveneens
beschikbaar via de website www.dienstencheques-rva.be. 

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Bedrag voor 2009 

Sedert 1 januari  2008 kunnen de ondernemingen dankzijeen nieuw systeem, een voordelige bonus op basis vancollectieve doelstellingen toekennen.  
Maximumbedrag van die bonus in 2009:  2.314 EUR. In 2009is dit bedrag van 2.314 EUR vrijgesteld van patronale en per-soonlijke sociale bijdragen en van bedrijfsvoorheffing. Eenspeciale bijdrage van 33% is niettemin door de werkgeververschuldigd op het bedrag van dit voordeel. 

Vermindering van het aantal arbeidsongevallen

Nieuw systeem “verzwaard risico” 

M et een ontwerp van
koninklijk besluit,

dat op 1 januari 2009 van
kracht wordt, zullen de
ondernemingen die een
onevenredig verzwaard
risico vertonen als je hun
aantal arbeidsongevallen
vergelijkt met die van an-
dere ondernemingen in
hun sector, aan hun ver-
zekeraar een forfaitair be-
drag moeten betalen dat
gebruikt zal worden voor
de ongevallenpreventie
bij de werkgever in kwes-
tie.
Concreet beschouwt het
ontwerp van koninklijk
besluit een verzekerd ri-
sico als verzwaard risico
indien er in de loop van de observatieperiode in de onderneming
minstens vijf ongevallen zijn gebeurd met tijdelijke ongeschiktheid
van minstens een dag, de dag van het ongeval niet meegerekend,
tot gevolg of met dodelijke afloop voor een van de werknemers.
Een verzekerd risico wordt eveneens als verzwaard risico 
beschouwd indien de risico-index op jaarbasis in het laatste kalen-
derjaar en in een ander kalenderjaar van de observatieperiode min-
stens tienmaal de risico-index bedraagt van de activiteitensector
waartoe de onderneming behoort.
De bijdrage wordt forfaitair vastgesteld op basis van de grootte van
de onderneming. Zij bedraagt 3.000 euro voor ondernemingen met
minder dan 50 voltijdse equivalenten en wordt verhoogd met 2.000
euro per bijkomende schijf van 50 voltijdse equivalenten, maar
wordt beperkt tot 15.000 euro.
De verzekeringsonderneming, als consultant, zal deze forfaitaire bij-
drage gebruiken voor de preventie van arbeidsongevallen bij de 
betrokken werkgever. 

Arbeidsongevallen

Lichte daling 

In 2007 werden in de privésector 184.717 arbeidsonge-
vallen geregistreerd. Dat betekent een daling van 0,6%

ten opzichte van 2006. Dat blijkt uit de cijfers van het Fonds
voor arbeidsongevallen. 
In 2007 is het aantal ongevallen op de arbeidsplaats
(163.928 ongevallen) in vergelijking met 2006 met 0,4%
gedaald. Daarentegen is het aantal ongevallen op de weg
naar of van het werk (20.789 ongevallen) verder gestegen
tegenover 2006 (+1,7%). De gevaarlijkste sectoren zijn de
bouwsector, het vervoer, de vervoersondersteunende acti-
viteiten en de metaalindustrie. 

Op 21 november heeft de federale regering het Participatiefonds
verzocht om snel een nieuw financieel product in het leven te

roepen ter aanvulling van de lijst van maatregelen die bestemd zijn
om de gevolgen van de huidige financiële crisis op de krediettoe-
gang voor KMO’s te beperken. 
Hiertoe heeft het Participatiefonds, met ingang van 1 december,
zijn nieuwe lening Initio ter beschikking gesteld van zelfstandigen,
beoefenaars van vrije beroepen en, meer algemeen, van kleine on-
dernemingen. 
De procedure die nu in voege is voor de leningen Starteo en Opti-
meo (die blijven bestaan) zal omgekeerd worden : met Initio zal de
aanvrager zich eerst tot het Participatiefonds wenden, dat het dos-
sier in eerste lijn zal onderzoeken. Met het akkoord van het Fonds,
goed voor maximum 50% van het te financieren bedrag, kan de on-
derneming zich tot een bankinstelling naar keuze wenden om het
nodige bijkomende krediet te bekomen. 

FINANCIERING

INITIO-LENING 
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Beroepsverbod
De faillissementsrechter kan in zijn vonnis
een beroepsverbod opnemen om persoon-
lijk, of via een tussenpersoon, de functie
uit te oefenen van bestuurder, commissa-
ris of zaakvoerder in een vennootschap op
aandelen, een bvba of een coöperatieve
vennootschap, evenals een functie waarbij
macht wordt verleend om één van die ven-
nootschappen te verbinden of een functie
als persoon belast met het bestuur van
een vestiging in België.
Wanneer iemand veroordeeld wordt voor
sommige strafbare overtredingen, kan de
rechter eveneens zijn veroordeling laten
gepaard gaan met een beroepsverbod. Het
beroepsverbod kan niet korter zijn dan een
periode van 3 jaar en mag niet langer 
duren dan 10 jaar.

Verschoonbaarheid
De rechtbank kan de verschoonbaarheid
uitspreken van de gefailleerde die te goe-
der trouw handelt, behalve in het geval van
gewichtige en van bijzonder gemotiveerde
omstandigheden. Alleen de weigering van
de verschoonbaarheid moet door de rech-
ter gemotiveerd worden. De echtgenoot
van de gefailleerde, die zich persoonlijk
aansprakelijk heeft gesteld voor diens
schuld, wordt door de verschoonbaarheid
eveneens bevrijd van deze verplichting.
Een gefailleerde rechtspersoon kan niet
verschoonbaar verklaard worden.
De verschoonbaarheid van een natuurlijke
persoon heeft tot gevolg dat hij van alle
door het faillissement bestaande schulden
verlost wordt. Met alle schulden bedoelt

men dus ook de bevoorrechte schulden
zoals belastingschulden en schulden die
verband houden met  de sociale wetten. De
verschoonbaarheid verschoont ook de na-
tuurlijke personen die zich kosteloos borg
hebben gesteld voor een of meer verbinte-
nissen van de gefailleerde.
Om van de verschoonbaarheid te kunnen
genieten, mag de gefailleerde geen fouten
gemaakt hebben die het faillissement tot
gevolg hebben. Om verschoonbaar te zijn
moet de handelaar “ongelukkig en ter goe-
der trouw” zijn.

Opgelet: het feit dat iemand “niet-ver-
schoonbaar” verklaard wordt, heeft niet
automatisch tot gevolg dat die persoon een
beroepsverbod krijgt. De verschoonbaar-
heid zegt iets over het al dan niet kwijt-
schelden van de schulden.

Het faillissement is al afgerond
Wanneer de procedure van het faillisse-
ment afgerond is en de faillietverklaring
uitgesproken is, vraagt het ondernemings-
loket bij een herneming van een handels-
activiteit van een natuurlijke persoon het
vonnis op bij de betrokken gefailleerde.

Als uit dit vonnis blijkt dat er een beroeps-
verbod werd uitgesproken, zal het onder-
nemingsloket de inschrijving weigeren, 
zowel op het gebied van de basiskennis
over het bedrijfsbeheer als over de sector-
ale beroepsbekwaamheid. De bedoeling
van een beroepsverbod is vooral om te 
vermijden dat de gefailleerde enige verant-
woordelijkheid opneemt in een onderne-
ming (natuurlijke- of rechtspersoon). Het
inbrengen in een onderneming van de 
basiskennis over het bedrijfsbeheer en/of
de sectorale beroepskennis impliceert een
dagelijkse (technische) leiding, zodat het
beroepsverbod overtreden wordt.

De faillissementsprocedure 
loopt nog
Wanneer het faillissement nog niet geslo-
ten is, houdt het ondernemingsloket geen
rekening met de rechtstoestand van de 
onderneming (vb. “opening van het faillis-
sement”). Er is immers nog geen beslis-
sing van de rechtbank. In dat geval kan de
betrokken ondernemer opnieuw inge-
schreven worden in de KBO voor de herne-
ming van handelsactiviteiten.

Herneming als natuurlijke 
persoon
Het is belangrijk om na een faillissement de
beëindiging van de handelsactiviteiten te
melden bij het ondernemingsloket. Als de
stopzetting niet wordt gemeld, moet de han-
delaar dubbele dossierkosten betalen als hij
na verloop van tijd opnieuw wil starten. ■

Weer starten na een faillissement
Elke handelaar of handelsonderne-
ming kan de pech hebben na een
tegenslag failliet te worden ver-
klaard. Welke gevolgen heeft een
faillissement voor de toekomstige
activiteiten van de bedrijfsleider?
Kan hij nog opnieuw zelfstandige
worden? En onder welke voorwaar-
den? Onze partner Acerta bekijkt
die vragen van wat dichterbij…

Wanneer de verschoonbaarheid wordt uit-
gesproken, kunnen de schuldeisers be-
roep aantekenen tegen deze beslissing bij
de Rechtbank van Koophandel, en dit tot 1
maand na de publicatie van het faillisse-
mentsvonnis (sluiting faillissement).
Het faillissement belet niet dat er een nieu-
we handelsactiviteit kan opgestart worden.
Wanneer echter het faillissement te wijten
is aan een ernstige fout, kan de rechtbank
het verbod opleggen opnieuw handelaar te
worden gedurende ten minste drie jaar en
ten hoogste 10 jaar. Een veroordeling we-
gens bedrieglijk faillissement heeft tot 
gevolg dat men geen handelsactiviteit meer
mag uitoefenen. De veroordeelde kan 
nadien en mits vereffening van zijn schul-
den de rehabilitatie aanvragen.
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Dubbel resultaat voor een appel en een ei.
Minder papier dankzij EBP

Maak kennis met EBP Commercieel beheer, het voordelige, innovatieve 
softwarepakket voor het dagelijks beheer van uw commerciële 
activiteiten. EBP Commercieel Beheer helpt u bij het opmaken van 
uw offerten en facturen, het versturen van betalingsherinneringen, 
het voorraadbeheer, het volgen van uw commerciële activiteiten... Het 
is de ideale tool om uw onderneming met het grootste gemak als een 
echte manager te runnen !
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Tel: 02 737 95 90
Fax: 02 737 95 91
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Download uw

FULL DEMO 40 dagen
www.ebp.com

Speciale aanbieding SDZ
249 199HTVA
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Opgelet voor waterschade !
De winterkoude kan behoorlijk wat schade aanrichten. De verzekeraars waarschuwen alvast voor kwetsbare
waterleidingen, maar ook voor verstopte dakgoten en waterinsijpeling via het dak. Ongeveer één op twee
schadegevallen binnen de brandverzekering van particulieren is een geval van waterschade. Wat zijn de risi-
co’s? Hoe kunnen we schade voorkomen? En welke bescherming biedt de woonverzekering? Assuralia geeft de
antwoorden op al deze vragen.

D e verzekeraars herinneren zich nog
heel levendig de strenge winter
1996-1997. Toen kregen ze meer

dan 20.000 meldingen rond “waterscha-
de”. Met een gemiddeld bedrag van 1.525
euro per geval liep de totale schadelast op
tot bijna 32 miljoen euro. 

Kwetsbare leidingen
Elke winter duikt het kwik enkele dagen
onder de -5 graden. Een temperatuur die
soms volstaat om schade toe te brengen
aan waterleidingen, kraantjes of zelfs ma-
chines en ketels. Schade aan waterleiding-
installaties komt vooral voor bij plotse vrie-
stemperaturen van – 5° Celsius of lager,
maar ook bij langdurige perioden van ma-
tige vorst. Vooral installaties met stilstaand
water of zeer weinig verbruik zijn kwets-
baar. Bewoners en eigenaars van wee -
kendhuisjes of tweede verblijfplaatsen
waar tijdens de winter geen waterverbruik
is, doen er goed aan hun binneninstallatie
helemaal te ledigen of voor voldoende ver-
warming te zorgen, zoals de verzekerings-
contracten trouwens voorschrijven. 
In de winter is het zeker niet raadzaam een
gebouw onverwarmd of met open vensters
achter te laten. Veel van de schadegevallen
van de winter van 1996/1997 deden zich
voor in het kot van studenten die hun kot
hadden verlaten om de eindejaarsfeesten
thuis te vieren… 

Woonverzekering 
De verzekeringspolissen voor woningen be-
vatten gewoonlijk een onderdeel rond  wa-
terschade. De precieze draagwijdte ervan
kan verschillen van de ene verzekerings-
maatschappij tot de andere. Deze polissen
dekken meestal de schade aan goederen
die het resultaat is van insijpeling langs het
dak, of van een lek of barst in de waterlei-
dingen. De verzekeraar vergoedt dus nor-
maliter de schade aan tapijt, behang, par-
ket, enz. Hij dekt ook de kosten die, zoals de
wet en het contract het eisen, gemaakt wer-

den om het schadegeval te voorkomen of er
de gevolgen van te beperken. 

Het is immers zo dat een verzekerde de
plicht heeft om zo snel mogelijk de nodige
maatregelen te treffen om de kosten te be-
perken. De verzekering kan, wanneer het
contract in deze waarborg voorziet, ook in-
staan voor de opzoekingskosten, wanneer
het lek moet worden opgespoord, wat zeer
duur kan uitvallen.

De vergoeding volgt binnen de 30 dagen na
het afsluiten van de eventuele expertise en
het akkoord over het bedrag.

Steeds meer verzekeringsondernemingen
bieden bij dergelijke schadegevallen bij-
stand aan, die kan slaan op dringende her-
stellingen, tijdig onderkomen, passen op
kinderen of bewaken van meubilair. Ook
hier kunnen de waarborgen variëren naar-
gelang van de polis.

Daartegenover staat dat de verzekering
ook een aantal beperkingen omvat. Zo be-
talen de verzekeraars meestal de herstel-
lingen niet terug die betrekking hebben op
de installatie waar het lek of de barst zich
heeft voorgedaan. Zij betalen evenmin
schadevergoeding voor gebouwen die bij
vriesweer zonder bescherming worden
achtergelaten. Het is aanbevolen na te kij-
ken wat de polis hierover vermeldt.

Snel geregeld
Schade die gedekt is binnen de woningver-
zekering wordt altijd zeer snel geregeld.

Waterschade is niet hetzelfde 
als overstroming 
Tot slot geven we nog mee dat verzeke-
ringsovereenkomsten een onderscheid
maken tussen  “waterschade” en overstro-
mingen! Waterinsijpeling en vloeistoflek-
ken in de woning zijn gedekt door de waar-
borg “waterschade”, terwijl de waarborg
“natuurrampen” die sinds twee jaar deel
uitmaakt van alle brandpolissen eenvoudi-
ge risico’s, de schade dekt die het gevolg is
van overstromingen. ■
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Loonbedragen bepaald bij de wet
van 3/7/1978

Aanpassing op
01/01/2009 

Op 1 januari 2009 worden de loonbe-
dragen bepaald bij de wet van 3 juli

1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten aangepast. De nieuwe bedra-
gen zijn:

> 29.729 EUR 
> 35.638 EUR 
> 59.460 EUR 

Deze bedragen van jaarlijkse verloning
van de werknemers bepalen de wettelijk-
heid van het proefbeding van bedienden,
de wettelijkheid van het niet-concurren-
tiebeding van arbeiders en bedienden, de
wettelijkheid van het arbitragebeding van
bedienden, de modaliteiten tot verbre-
king van de arbeidsovereenkomst van
bediende, de modaliteiten tot tegenop-
zegging van bedienden, de modaliteiten
van het recht op afwezigheid voor het
zoeken van een nieuwe betrekking in het
geval van verlof gegeven aan de bedien-
de en de modaliteiten inzake toepassing
van het scholingsbeding. 

O p 14 november 2008 keurde de minis-
terraad een ontwerp van koninklijk be-

sluit goed met een wijziging rond de uitke-
ringsverzekering en moederschapsverzeke-
ring voor zelfstandigen en meewerkende
echtgenoten.
De verplichte rust wordt uitgebreid tot drie
weken: een week voor de geboorte en twee
weken erna. De vrije rustperiode wordt op
vijf weken gebracht of zes weken in geval
van een meerling. De maximale periode
blijft ongewijzigd, namelijk acht vergoedba-
re weken of negen in geval van geboorte
van een meerling. De zelfstandigen kunnen
kiezen of ze een of twee weken prenataal
verlof nemen tot drie weken voor de voor-
ziene datum van bevalling. Nieuw is dat ze
een of meerdere periodes van zeven kalen-
derdagen facultatief postnataal verlof kun-
nen opnemen tot 21 weken vanaf het ein-
de van de verplichte rust.
De uitkeringen worden in twee keer uitbe-
taald: een maal binnen de maand na het

einde van de verplichte rust en de tweede
maal binnen de maand na de definitieve
hervatting van de activiteit.

Moederschapsverlof voor zelfstandigen

Versoepeling

Brochure

“Wegwijs in... telewerk invoeren 
in een onderneming”

In de jaren 1990 werd gedacht dat telewerk een ruime invoering zou krijgen. Toch is
de invoering van deze nieuwe arbeidsvorm trager verlopen dan voorzien. Hoewel

telewerk niet altijd noodzakelijk is, kan het een opportuniteit blijken voor zowel de
werknemers als de werkgevers.
Deze nieuwe brochure behandelt de belangrijkste aspecten die de sociale partners
aanbelangen. Ze is dan ook een instrument voor de actoren van het sociaal overleg in
de ondernemingen bij het voeren van de onderhandeingen met het oog op de invoe-
ring van telewerk.
De brochure kan gedownload worden (www.werk.belgie.be). Ze kan ook gratis be-
steld worden bij de Cel Publicaties van: 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel. - Tel.: 02/233.42.11 
E-mail: publicaties@werk.belgie.be.

Financiering

Geen kredietschaarste

E ind oktober 2008 besliste het Kennis-
centrum voor de Financiering van de

KMO (KeFiK) om een unieke tool te ontwik-
kelen om een beter inzicht te krijgen in het
huidige financieringsklimaat in België. Be-
gin november werden 607 ondernemingen
met maximum 10 werknemers telefonisch
ondervraagd. Er werd een financieringsba-
rometer ontwikkeld die bestaat uit 11 vra-
gen om maandelijks de financieringsmoge-
lijkheden van de kleine ondernemingen op
te volgen. De barometer schetst in novem-
ber een licht negatief beeld voor België
met een slechtere situatie in Wallonië en
Brussel dan in Vlaanderen. Het geheel van
resultaten bevestigt andere enquêtes en
metingen:
> de prijzen van de kredieten zijn gestegen;
> de vraag naar waarborgen is gestegen;
> de bank checkt haar klanten veel grondi-

ger, en vraagt meer informatie vooraleer
een krediet toe te kennen. 

Hieruit kunnen we afleiden dat er op dit
moment geen sprake is van een krediet-
schaarste in de zin van liquiditeiten. Wel
stellen we een tendens vast van hogere
prijzen voor een krediet, hogere waarbor-
gen en een grondige evaluatie van de aan-
vragen.

E-factuur

Middelgrote firma’s aarzelend 

V an de middelgrote ondernemingen in België, die nog geen klant zijn van Certipost voor

elektronische facturatie, overweegt bijna drie op de vier (71%) over te stappen van papie-

ren naar elektronische facturen binnen de drie jaar. Dat blijkt uit een enquête die Certipost

heeft afgenomen bij 512 middelgrote bedrijven. 

Uit de enquête over elektronische facturatie blijkt dat vandaag de grote meerderheid (84%)

van de verstuurde facturen naar klanten nog steeds papieren facturen zijn. Zij zien als voorde-

len van elektronische facturatie: de kostenbesparingen, snelle verzending en milieuvriende-

lijkheid. Andere opgenoemde redenen zijn gemakkelijke archivering en veilige verzending. 
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In een vaste indieningsdatum voor de fiscale aangiften
voorzien.

De snelle invordering van niet-betwiste schuldvorderingen
vergemakkelijken (herziening van de rechtsprocedure).

De wetgeving op de voorrechten en zekerheden moderni-
seren, meer bepaald door de voorrechten van de fiscale en
sociale administraties in de tijd te beperken.

Europese voorstellen
De kleine ondernemingen de toestemming geven om een
verkorte toelichting bij hun jaarrekening te publiceren
die enkel volgende elementen moet bevatten: het aantal
en de kost van de tewerkgestelde personen (gespreid
over het grondgebied van de lidstaat en daarbuiten) en
van de verwezenlijkte bruto-investeringen en –desinves-
teringen, alsook een samenvatting  van de waarderings-
regels en de vermelding van de elementen, zelfs buiten
balans, die nuttig zijn voor een beter begrip van de jaar-
rekening. 

De financiële staten van de ondernemingen begrijpelijker
maken via lezers in andere talen door meer gebruik te
maken van de XBRL-technologie en –taxonomie.

Op het vlak van de statistieken rond de ondernemingen
slechts eisen dat de lidstaten datgene meedelen wat kan
worden afgeleid uit de gepubliceerde rekeningen of an-
dere bronnen die geen ad hoc verklaring vanwege de on-
dernemingen vergen. ■

IAB, IBR en BIBF formuleren
gemeenschappelijke voorstellen
De drie Instituten van de economische beroepen, IAB (accountants en belastingconsulenten), IBR (bedrijfsre-
visoren) en BIBF (erkende boekhouders en fiscalisten) hebben kort geleden een aantal voorstellen geformu-
leerd met het oog op een administratieve vereenvoudiging bij ondernemingen…

D e voorstellen van IAB, IBR en BIBF zijn opgesplitst
in twee luiken: een aantal zijn gericht aan de Bel-
gische overheid en een aantal aan de Europese

overheid. Hieronder een overzicht van de belangrijkste
aanbevelingen van de drie instellingen. 

Belgische voorstellen 
De programma’s voor fiscale controle van de ondernemin-
gen aanpassen volgens de kwaliteit van de jaarrekening:
voor regelmatig gepubliceerde rekeningen die zijn  opge-
maakt met de hulp van een erkende specialist en/of gecon-
troleerd door een commissaris zijn minder en minder in-
tensieve controles nodig.  

De verplichte schema’s van de jaarrekening verlichten
door er elementen uit te halen die niet door de Europese
wetgeving zijn opgelegd, vooral wanneer die elementen de
concurrentiepositie van Belgische bedrijven kunnen ver-
zwakken. 

De bekendmaking afschaffen van een vermelding van
neerlegging van de jaarrekening in de bijlagen van het Bel-
gisch Staatsblad.

Informatie die men momenteel moet meedelen in de bijla-
gen van het Belgisch Staatsblad en/of aan de Kruispunt-
bank van Ondernemingen in de jaarrekening opnemen
voor zover dat door het Europees recht is toegestaan (bij-
voorbeeld: benoeming van bestuurders tijdens de jaarlijkse
algemene vergadering).

De ondernemingen de toelating verlenen om op een bevei-
ligde elektronische wijze bepaalde gegevens die hen aan-
belangen rechtstreeks te wijzigen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de bekendmakingsplicht in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad afschaffen van de in de KBO
opgeslagen informatie die volgens het Europees recht niet
op papier moet worden gepubliceerd, 

Het verbod voor de administraties om informatie bij de on-
dernemingen op te vragen, uitbreiden en efficiënter maken
aan de hand van een gepast sanctiesysteem, wanneer deze
informatie terug te vinden is in de gepubliceerde jaarreke-
ning (openbare aanbestedingen, erkenning van coöperatie-
ven, bijlagen bij de belastingaangiften, enz.); 

Een betere rechtvaardigheid garanderen tussen de stipte
indieners, de laattijdige indieners en de niet-indieners van
de jaarrekeningen.

Bureau BIBF: 
Roland SMETS,

Maria PLOUMEN
en Jean-Marie

CONTER
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Hoe moet ik mijn verpakkingsafval
beheren?

V R A A G
De heer P.V.N. uit Mechelen vraagt: “Ik
hoorde dat ik als handelaar moet voldoen
aan speciale verplichtingen rond het be-
heer van mijn verpakkingen. Kunt u me
zeggen hoe de vork precies aan de steel
zit?” 

A N T W O O R D

H et Vlaamse, Waalse en het Brussel-
se Hoofdstedelijke Gewest sloten
hierover op 30 mei 1996 een samen-

werkingsakkoord, dat bekrachtigd is in het
Belgisch staatsblad van 5 maart 1997. Het
is van toepassing op de verwijdering en de
verwerking van verpakkingsafval van zowel
huishoudelijke als bedrijfsmatige oor-
sprong. Gemeenten kunnen daarnaast een
aanvullende reglementering uitvaardigen.

Terugname en recyclering
De onderneming die verantwoordelijk is
voor de verpakkingen, moet in principe zelf
de terugname ervan verzekeren. Maar zelf

de lege verpakkingen ophalen bij de klan-
ten en ze dan naar de recycleerder bren-
gen is praktisch gezien eigenlijk onmoge-
lijk. Vandaar de Interregionale Verpak-
kingscommissie, het overheidsorgaan dat
het hele verpakkingsafvalproces opvolgt
en controleert, ervoor gezorgd heeft dat
deze opdracht naar twee erkende instellin-
gen gaat: Fost Plus voor huishoudelijke
verpakkingen en Val-I-Pac voor industriële
verpakkingen.
Inlichtingen kunt u krijgen  op onderstaand
adres:
Interregionale Verpakkingscommissie
(IVC)
Kunstlaan 10-11
B-1210 BRUSSEL
Tel.: 02 209 03 60
Fax: 02 209 03 98
E-mail: info@ivcie.be
Internet: http://www.ivcie.be

Fost Plus en Val-I-Pac
Fost Plus en Val-I-Pac zijn de enige erken-
de instellingen. Hieruit volgt dat onderne- mingen die uitsluitend verkopen aan ande-

re ondernemingen alleen bij Val-I-Pac kun-
nen aansluiten, terwijl ondernemingen die
uitsluitend aan particulieren leveren enkel
bij Fost Plus kunnen aansluiten. Bedrijven
die zowel aan ondernemingen als aan par-
ticulieren verkopen, moeten bij beide in-
stellingen aansluiten. Zo’n aansluiting kan
ook online gebeuren. De jaarlijks te beta-
len bijdrage is afhankelijk van het aantal
kilo’s verpakking dat een onderneming
jaarlijks op de markt brengt. Om de kmo
aan te moedigen om het industrieel afval
te selecteren, bestaan er trouwens ook fi-
nanciële aanmoedigingsmaatregelen 
Hier zijn de nuttige adressen:
Fost Plus
Martin V-straat 40
1200 Brussel
Tel.: 02/775.03.50
Fax: 02/771.16.96
E-mail: fostplus@fostplus.be
Internet: http://www.fostplus.be

In het kort…
Het samenwerkingsakkoord betreffende de
preventie en het beheer van verpakkingsaf-
val werd op 30 mei 1996 gesloten tussen
het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
heeft kracht van wet in heel België. Het is
van toepassing op alle verpakkingen die in
België op de markt worden gebracht. 

Het samenwerkingsakkoord werd op 5
maart 1997 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en is ook op die datum in wer-
king getreden. 

De centrale verplichting van het samen-
werkingsakkoord, namelijk de terugname-
plicht van verpakkingsafval, is voor de huis-
houdelijke verpakkingen in werking getre-
den op 5 maart 1997 en voor de bedrijfs-
matige verpakkingen op 5 maart 1998. De
terugnameplicht is voor kleinhandelaars in
werking getreden op 5 maart 2000.

door Benoit Rousseau, Marie-Madeleine Jaumotte,
Meryam Khoufi en Pierre van Schendel,  
Juridische Raadgevers van het SDZ

A N T W O O R DV R A A G
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Val-I-Pac
Koningin Astridlaan 59
1780 Wemmel
Tel: 02/456.83.10
Fax: 02/456.83.20
E-mail: info@val-i-pac
Internet: http://www.valipac.be

Kleine detailhandelaars
De regeling rond het beheer van verpak-
kingsafval geldt sinds 5 maart 2000 ook
voor kleine detailhandelaars, die een op-
pervlakte uitbaten van minder dan 200 vier-
kante meter. Hun verpakkingsafval bestaat

voornamelijk uit gehergroepeerde verpak-
kingen, die de consument van aan de toon-
bank zelf mee naar huis neemt. 
Denken we maar aan de broodzak bij de
bakker of de papierverpakking bij de sla-
ger. In theorie zou ook de kleinhandelaar
moeten instaan voor de recuperatie en 
recyclage van dit afval dat meestal 
terechtkomt in de vuilnisbak van de con-
sumenten. 
Maar in de praktijk is dat niet haalbaar, zo-
dat ook kleine  detailhandelaars best toe-
treden tot een erkend organisme zoals
Fost Plus.  Het bedrag dat ze moeten beta-

Lagere heffing op 
de afvalstoffen in 

het Vlaamse gewest
Om het hergebruik van afvalstoffen voort
te stimuleren wordt met ingang van 1 ja-
nuari 2009 de heffing op de afvalstoffen
in het Vlaamse gewest, verlaagd. De wijzi-
gingen zijn de volgende:

> een verlaagd tarief van 6,2 EUR per ton voor
het storten en 1,24 EUR per ton voor het
verbranden van recyclageresidu's van bedrij-
ven die afvalstoffen afkomstig van selectieve
inzamelingen gebruiken of voorsorteren als
grondstof voor de aanmaak van nieuwe pro-
ducten. Dit tarief geldt enkel als de restfrac-
ties kleiner zijn dan de percentages uit die
bepaling;

> 1,24 EUR per ton voor het storten of ver-
branden van afvalstoffen afkomstig van het
hergebruik voor nieuw papier van selectief
ingezameld papier- of kartonafval;

> nultarief voor het storten van recyclageresi-
du's van selectief ingezameld glasafval afkom-
stig van hergebruik voor nieuw glas;

> 6,2 EUR per ton voor het storten en 1,24
EUR per ton voor verbranden van recyclage-
residu’s afkomstig van de normale activiteit
van de door Ovam erkende kringloopcentra.
De te storten of te verbranden restfractie
moet kleiner zijn dan 10 gewichtsprocent;

> nultarief voor het verbranden van verwerkte
dierlijke eiwitten die conform de Europese,
federale en regionale regelgeving vernietigd
moeten worden in een oven vergund voor
bijzondere afvalstoffen met rookgaswassing
en met energierecuperatie.

len is afhankelijk van het soort verpakking
en van het gewicht. Meer uitleg over de van
toepassing zijnde tarieven kunt u krijgen
bij Fost Plus (tel.: 02/775.03.58 – 02/775.03
69) of  http://www.fostplus.be. ■
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Nieuws uit 
het Belgisch Staatsblad

Tot uw dienst
Wij kunnen u gratis een uittreksel 

uit het Belgisch Staatsblad bezorgen

B.S. van 28 augustus 2008
Wet van 18 juli 2008 tot wijziging van artikel 82,
tweede lid, van de faillissementswet van 8 au-
gustus 1997 wet betreft de verschoonbaarheid
van voormalige echtgenoten, blz. 44982. 

B.S. van 1ste september 2008
Ministerieel besluit van 28 augustus 2008 tot
vaststelling voor het jaar 2008 van de datum en
organisatiemodaliteiten van het vergelijkend
examen voor de selectie van de erkende kinesi-
therapeuten die het recht bekomen om vers-
trekkingen te verrichten die voorwerp kunnen
zijn van een tussenkomst van de verplichte ver-
zekering geneeskundige verzorging en uitke-
ringen, blz. 45541.

B.S. van 2 september 2008
Koninklijk besluit van 21 augustus 2008 tot
vaststelling van de voorwaarden en modalitei-
ten volgens welke het Rijksinstituut voor ziek-
te- en invaliditeitsverzekering een financiële te-
gemoetkoming toekent voor de werking van de
representatieve beroepsorganisaties van de
tandheelkundigen, blz. 45763.

B.S. van 3 september 2008
Koninklijk besluit van 21 augustus tot vastleg-
ging van het model van het aangifteformulier
inzake belasting van niet-inwoners (vennoot-
schappen, verenigingen, enz.) voor het aan-
slagjaar 2008 en van de voorwaarden die het
mogelijk maken om de in dat formulier ge-
vraagde gegevens bij middel van computeraf-
drukken te verstrekken, blz. 45982.
Koninklijk besluit van 12 augustus 2008  tot wij-
ziging van het koninklijk besluit van 15 septem-
ber 2006 tot oprichting van een Impulsfonds
voor de huisartsengeneeskunde en tot vast-
stelling van de werkingsregels ervan, blz. 46042.
Koninklijk besluit van 12 augustus 2008 tot wij-
ziging van het koninklijk besluit van 22 mei
2003 betreffende het op de markt brengen en
het gebruiken van biociden, blz. 46056.

B.S. van 4 september 2008
Ministerieel besluit van 19 augustus 2008 tot wij-
ziging van het ministerieel besluit van 30 april
1999 tot vaststelling van de algemene criteria
voor de erkenning van geneesheren-specialis-
ten, stagemeesters en stagediensten, blz. 46193.

B.S. van 8 september 2008
Koninklijk besluit van 30 augustus 2008 tot vast-
legging van het model van het aangifteformulier
inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke
personen) voor het aanslagjaar 2008 en van de
voorwaarden die het mogelijk maken om de in

dat formulier gevraagde gegevens bij middel van
computerafdrukken te verstrekken, blz. 46735.
Koninklijk besluit van 21 augustus 2008 tot wij-
ziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007
betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid
en de nascholing van bestuurders van voertui-
gen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de
subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, blz. 46762.
Koninklijk besluit van 12 augustus 2008 tot wij-
ziging van het koninklijk besluit van 17 januari
2006 tot invoering van een stelsel van uitkerin-
gen voor moederschapshulp ten gunste van
vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van
het koninklijk besluit van 12 december 2001 be-
treffende de dienstencheques, blz. 46788.

B.S. van 9 september 2008
Ministerieel besluit van 5 september 2008 tot
bepaling van de modellen van de documenten
bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007
betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid
en de nascholing van bestuurders van voertui-
gen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de
subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, blz. 46905.
Koninklijk besluit van 13 juli 2008 tot vaststel-
ling van het bedrag van de toelage voor het jaar
2008 toegekend aan de geïntegreerde diensten
voor thuisverzorging erkend overeenkomstig
het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vast-
stelling van de normen voor de bijzondere er-
kenning van geïntegreerde diensten voor thuis-
verzorging alsook de voorwaarden voor het toe-
kennen van deze toelage, blz. 46938.

B.S. van 10 september 2008
Ministeriële omzendbrief van 8 september 2008
tot bepaling van de beoordelingswijze van de theo-
retische en praktische examens met het oog op
het behalen van het getuigschrift van basiskwalifi-
catie bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei
2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaam-
heid en de nascholing van bestuurders van voer-
tuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de
subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, blz. 47222.

B.S. van 15 september 2008
Koninklijk besluit van 9 september 2008 tot wij-
ziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de
bedrijfsvoorheffing, blz. 47934.
Ministerieel besluit van 25 augustus 2008 hou-
dende toekenning van een toelage tot dekking
van een deel van de kosten betreffende de uit-
voering van activerende voortrajecten en socio-
professionele inschakelingprojecten in het ka-
der van het Operationeel Programma Doelstel-
ling Regionaal Concurrentievermogen en Werk-
gelegenheid van de Federale Overheid - ESF
2007-2013, boekjaar 2008, blz. 47782.

B.S. van 19 september 2008
Koninklijk besluit van 18 september 2008 tot wij-
ziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005
tot vaststelling van de criteria en de regels voor
de selectie van de erkende kinesitherapeuten die
het recht bekomen om verstrekkingen te ver-
richten die voorwerp kunnen zijn van een tussen-
komst van de verplichte verzekering geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen, blz. 49144.
Koninklijk besluit van 12 augustus 2008 tot
vaststelling voor het jaar 2008 van de verhoging
van het bedrag van de alternatieve financiering
met de kost van de toeslag van 5 % van de uit-
kering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in
artikel 114, par. 6, van het koninklijk besluit van
25 november 1991 houdende de werkloosheids-
reglementering, blz. 48954.

B.S. van 22 september 2008
Koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende
een jaarlijkse enquête naar de structuur van de
ondernemingen, blz. 49153.
Besluit van de Waalse Regering van 28 augus-
tus 2008 betreffende het afleveren van een ge-
tuigschrift van bekwaamheid ter bekrachtiging
van de opleiding tot onthaalverantwoordelijke
in een zonnecentrum, blz. 49200.
Ministerieel besluit van 16 september 2008 tot
afschaffing van het ministerieel besluit van 26
maart 2008 houdende de aanduiding van het
organisme dat geschikt is om de labels van ga-
rantie van oorsprong uit te geven en uit te wis-
selen voor rekening van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, blz. 49201.

B.S. van 23 september 2008
Koninklijk besluit van 18 september 2008 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei
2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaam-
heid en de nascholing van bestuurders van
voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E
en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E en
het koninklijk besluit van 23 maart 1998 be-
treffende het rijbewijs, blz. 49359.

B.S. van 25 september 2008
Koninklijk besluit van 23 september 2008 tot
vaststelling van bepaalde handelingen die
marktmisbruik uitmaken, blz. 50040.

B.S. van 26 september 2008
Koninklijk besluit van 30 augustus 2008 tot ver-
hoging van sommige pensioenen en tot wijziging
van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot ver-
hoging van sommige pensioenen en tot toeken-
ning van een welvaartsbonus aan sommige pen-
sioengerechtigden, blz. 50128.

■
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EEN LAPTOP COMPUTER* UW WEBSITE EEN VOLLEDIG CMS SYSTEEM

UW BEDRIJF'S VIDÉO**

OG Productions
www.ogprod.be

BW Rallye
www.bwrallye.be

Social Protection & Inclusion
www.sispeurope.eu

GEÏNTERESSEERD ? CONTACTEER ONS.

ENKELE REFERENTIES :

Tél. : +32 (0)2/633.66.87 - Web : www.myweblease.be - E-mail : sdz@myweblease.be

*Niet-contractuele foto. **Vidéo in optie. MyWebLease - Boulevard du Souverain 94, 1170 Brussel - België. Onze algemene voorwaarden blijven steeds van toepassing. SDZ voorwaarden.
Contract van 48 maanden, door een erkend financieel organism, interesten inbegrepen. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW. MyWebLease (Bedrijfsn° 0871 430 776) geeft zich de recht van contracten te wijgeren zonder rechtvaarding.

UW WEBSITE AAN TOEGANKELIJKE PRIJZEN ?

HET IS NU MOGELIJK.

1. Enige Setup :

2. Maandelijkse Web Kosten :

3. Maandelijkse Vidéo Kosten* : 

950€

159€

75€

Voor SDZ leden :

Voor SDZ leden :

Voor SDZ leden :



Daarom zorgt VIVIUM ervoor 
dat de aanvullende pensioenformules 

altijd perfect passen.

Voor meer informatie, 
raadpleeg uw VIVIUM makelaar.

De ene zelfstandige verzekert men
niet zoals de andere.

Zeker van elkaar.www.vivium.be

VIVIUM N.V. : Koningsstraat 153 - 1210 Brussel - TEL. +32 (0)2 406 35 11 - FAX +32 (0)2 406 35 66 - 0404.500.094 R.P.R. Brussel - Onderneming toegelaten onder code 0051.
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