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DE VLAAMSE OVERHEID PRESENTEERT
IN COPRODUCTIE MET ONDERNEMERS:

Back in
Business

De kmo-portefeuille
U DOET ER GOEDE ZAKEN MEE!

www.kmo-portefeuille.be

Ondernemer en op zoek naar versterking? Bespaar met de kmo-portefeuille jaarlijks tot 15.000 euro.

Met deze maatregel wil de Vlaamse overheid bedrijven ondersteunen. Voortaan ontvangt u 50% steun

voor opleiding, advies over ondernemen en internationaliseren en zelfs 75% voor advies over innove-

ren. Kijk op www.kmo-portefeuille.be voor de verschillende scenario’s en de specifieke  voorwaarden.

En kies zelf een happy end voor uw onderneming.

JAARLIJKS

tegemoetkoming

tot 15.000 euro
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Z oals onze lezers het in de binnenpagina’s zullen ontdekken, werd het
aantal faillissementen in 2008 buitensporig. Globaal gesproken ging
één onderneming op 202 over kop verleden jaar. Het is temidden van de

traditionele KMO’s dat het fenomeen het opvallendst werd, met één faillietver-
klaring voor 54 bestaande ondernemingen.

Wat moet er gedaan worden om de zelfstandigen en KMO’s deze zware tijden
te helpen doorstaan? Ten eerste door de jonge ondernemers te waarschuwen
van de risico’s dat ze lopen. Statistieken onthullen namelijk dat 30 procent van
de jonge ondernemers hun activiteiten in de eerste vijf jaar moeten stoppen en
dat vier faillietverklaarde ondernemingen op tien, minder dan vijf jaar heeft.
Concreet gezien, betekent dit dat een recent gestichte onderneming bij het
eerste signaal zich moet verontrusten en maatregelen moet nemen.

Een ander issue: de anti-faillissementenwet die op 15 januari geleden door de kamer
van volksvertegenwoordigers werd aanvaard moet snel in werking treden. Deze wet
omvat een aantal maatregelen die het mogelijk maakt om aan ondernemingen die
moeilijkheden kennen, zich te reorganiseren voor het te laat is.

Wij vragen ook aan de economische acteurs van het land in hun geheel, dat ze van de
privé of publieke sector afkomstig zijn om hun betalingstermijnen nauwkeurig na te
leven. Eén faillissement op vier heeft namelijk te maken met deze problematiek, van
late of onvoldoende betalingen aan de zelfstandigen en de KMO’s.

Het is ook belangrijk dat banken hun rol op een correcte manier blijven spelen in het
gebied van de financiering van de KMO’s.

Ten einde, vragen wij ook een snelle en volledige indiensttreding van de verschillen-
de stimuleringsmaatregelen die deze maanden door de verschillende publieke over-
heden, op federaal niveau, als op gewestelijk niveau werden goedgekeurd,
rekening houdend met het feit dat het is nu dat ondernemingen steun no-
dig hebben.                                                                                                                ■

Benoit ROUSSEAU
Hoofdredacteur

Verantwoordelijke uitgever
Daniel Cauwel

AlbertIlaan, 183 – 1332 Genval 
Tel.: 02/652.26.92 - Fax: 02/652.37.26

Website : http://www.sdi.be
E-mail : info@sdi.be

Hoofdredacteur
Benoit Rousseau

Redacteurs
Marie-Madeleine jaumotte

Meryam Khoufi
Pierre van Schendel

Maxime Wattel

Foto’s : Benoit Rousseau

Layout en fotosamenstelling
Nevada-Nimifi n.v.

Drukkerij : Nevada-Nimifi n.v.

College SDZ
Voorzitter

Daniel Cauwel
Ondervoorzitter
Danielle De Boeck

Secretaris Generaal
Arnaud Katz

Beheer en Financien
Thierry Guns

Juridisch Directeur
Benoit Rousseau

Communicatie
Laurent Cauwel

Secretariaat
Jocelyne Braem
Anne Souffriau

Publiciteit
Sally-Anne Watkins

Tel.: 02/652.26.92 - Fax: 02/652.37.26
GSM: 0475/43.08.67  

E-mail: sa.watkins@scarlet.be 

Wij streven ernaar de meest betrouwbare
informatie mee te delen. Wij kunnen echter

niet aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele foutieve informatie.

Lid van de Unie der Uitgevers
van de periodieke pers

De faillissementen
bestrijden

Conjunctuur

Sociaal
1 op 2 werknemers

ontevreden

Bouwsector
Nieuwe maatregelen

van toepassing

Juridisch
Veiligheid van
producten en

diensten

Brussel
Pro-deo 

boekhouder

FEBRUARI 2009
ZELFSTANDIGEZELFSTANDIGE

ONDERNEMERONDERNEMER&&

A
fg

ift
ek

an
to

or
 B

ru
ss

el
 X

 -
 P

40
11

40

1ste maandblad van de zelfstandigen, ondernemingshoofden en vrije beroepen - Prijs 8,60 € - Verschijnt niet in juli en augustus

Tijdschrift gratis toegestuurd aan alle leden
van het SDZ en handelsverenigingen

Editoriaal
De epidemie van faillissementen
bestrijden

7

9

16

I N H O U D

03_edito_02_09_NL:03_EDITO_sdi_12_2004_fr  29/01/09  13:44  Page 3



Als uw leven voorbijflitst, zorg dan dat de laatste jaren ook nog de moeite zijn.

Pensioenopbouw voor zelfstandigen. 

Meer info: www.delaatstejaren.be of bij een makelaar in uw buurt.

mer_kmo_melkboer_297X420.indd   1 20-11-2008   17:13:17



Als uw leven voorbijflitst, zorg dan dat de laatste jaren ook nog de moeite zijn.

Pensioenopbouw voor zelfstandigen. 

Meer info: www.delaatstejaren.be of bij een makelaar in uw buurt.

mer_kmo_melkboer_297X420.indd   1 20-11-2008   17:13:17



Februari 2009

Actualiteit

6

Pensioen

Vermindering na loopbaan 
van 42 jaar afgeschaft

De pensioenvermindering (malus) bij ver-
vroegd pensioen wordt opnieuw versoepeld

voor zelfstandigen. Voor pensioenen die vanaf 1
januari 2009 ingaan, is er geen pensioenvermin-
dering meer voor zelfstandigen met een loop-
baan van ten minste 42 jaar.
Doel is om in 2011 de pensioenvermindering
niet meer te laten gelden na een loopbaan van
40 jaar.

Vrouwen

Wettelijke pensioenleeftijd
op 65 jaar

V anaf 1 januari 2009 bedraagt de wettelijke
pensioenleeftijd voor zowel mannen als

vrouwen 65 jaar. Dit houdt in dat ook vrouwen
vanaf nu 45 jaren effectieve tewerkstelling of 

gelijkstelling als werknemer moeten voorleggen
om van een volledige loopbaan te spreken.

Meer weten over de wettelijke pensioenleeftijd.

Communicatie tussen collega’s

Belang van Instant Messaging neemt toe

Belgen verkiezen e-mail en Instant Messaging boven persoonlijk con-
tact met collega’s. Opmerkelijk aangezien Europese werknemers in

het algemeen het liefst persoonlijk met hun collega’s overleggen. Mon-
stermeter, de online peiling stelde enkele maanden geleden aan 5.998
Europese - waarvan 395 Belgische - werknemers de vraag: “Op welke
wijze communiceert u meestal met uw collega’s?”. De gemiddelde Bel-
gische en Europese resultaten zijn de volgende: 

E-mail 53% van de Belgen en 29% van de Europeanen
Instant Messaging 30% van de Belgen en 12% van de Europeanen
Face-to-face 11% van de Belgen en 49% van de Europeanen 
Telefoon 6% van de Belgen en 10% van de Europeanen

Sociale zekerheid

Nieuwe versie 
van het portaal 

De portaalsite van de sociale zekerheid is in een

nieuw kleedje gestoken. Daarbij werden de ge-

deelten die specifiek voor de burgers, de onderne-

mingen en de professionals zijn bestemd, onder

handen genomen. Het resultaat is een nieuwe look

en een aangepaste structuur, waarmee meer infor-

matie sneller toegankelijk is.

U vindt er actualiteitsgebonden inlichtingen voor de

drie doelgroepen, diensten online en algemene in-

formatie over de werking van de sociale zekerheid.

Buitenlanders die in België willen komen werken

vinden er de formaliteiten die ze moeten vervullen.

Bezoek nieuwe portaalsite van de sociale zekerheid:

https://www.socialsecurity.be 

De FOD Justitie heeft een aange-
paste versie gepubliceerd van de

brochure “Justitie in België”. De bro-
chure biedt eenvoudige en duidelij-
ke informatie over de werking van
het Belgisch gerechtelijk systeem.
Hiermee wordt nog een stap gezet naar een meer begrijpelijke
justitie.
De werking van Justitie en het Belgisch gerechtelijke systeem
kunnen soms complex lijken voor burgers die geïnteresseerd
zijn in de Belgische justitie, maar die geen juridische opleiding
hebben gehad. Daarom heeft de FOD Justitie de brochure “Jus-
titie in België” gepubliceerd. Met concrete voorbeelden pro-
beert deze brochure op een eenvoudige en overzichtelijke ma-
nier te verduidelijken wat er zich binnen de muren van recht-
banken, justitiepaleizen, justitiehuizen, enz. afspeelt.
U kunt de brochure gratis bestellen via e-mail: 
brochures@just.fgov.be of telefonisch: 
02/542.66.97 – 02/542.71.69. 

Bouw

Zes voorstellen 
die de economische locomotief
weer op de sporen zetten

De bouwsector is een economische locomotief die 
de afgelopen vijf jaar andere sectoren heeft 

meegetrokken. De Confederatie Bouw eist dat de 
overheid de dwingende noodzaak inziet van een 
economisch herstel in de bouw. Het is dan ook logisch
dat de bouw prioriteit krijgt in een herstelplan.
Daarom heeft de Confederatie een memorandum aan
de overheid overhandigd. Dit memorandum wijst erop
dat de conjunctuurcijfers van de bouw in het rood staan
– en dat op een moment dat er grote behoefte bestaat
aan 
bouwprojecten, zowel bij de overheid als in de 
privésector. De nood is vooral hoog aan milieuprojecten
en projecten die tot energiebesparingen leiden:
> verlaag de btw tot 6% voor meer bouwwerken; 
> steun gezinnen die willen investeren in vastgoed;
> garandeer de toegang tot krediet voor ondernemin-

gen; 
> bescherm de cash flow van ondernemingen;
> help ondernemingen om hun kosten te beheersen;
> investeer meer in overheidswerken op vlak van 

infrastructuur en energie-efficiënte gebouwen. 

Brochure

Alles weten over
“Justitie in België”
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De voornaamste veranderingen 
die op 1 januari in werking treden
Traditiegetrouw brengt elk nieuw jaar een aan-
tal nieuwigheden met zich mee. 2009 vormt
daarop geen uitzondering. Hieronder vindt u
de belangrijkste veranderingen die op 1 januari
2009 in werking treden.

Arbeidsongevallen
Het mechanisme van ‘verzwaard risico’ inzake arbeids-
ongevallen treedt in werking op 1 januari. De doelstelling
is bij te dragen tot de vermindering van het aantal onge-
vallen op het werk door een bijdrage te vragen van de on-
dernemingen die zich weinig bekommeren om preventie.

Kinderbijslag voor zelfstandigen
Het basisbedrag van de kinderbijslag voor het eerste kind
van zelfstandigen stijgt op 1 januari 2009. Voorzien is dat dit
bedrag wordt opgetrokken van 74,07 euro naar 78 euro
(102,85 euro indien de rechthebbende gepensioneerd is).

Pensioenleeftijd voor vrouwen
Op 1 januari 2009 wordt de wettelijke pensioenleeftijd
voor vrouwen 65 jaar. Voortaan is de wettelijke pensioen-
leeftijd dus dezelfde voor mannen en vrouwen.

Dienstencheques
Vanaf 1 januari 2009 zal een dienstencheque 7,50 euro
kosten in plaats van 7 euro. Cheques die nog tegen de
oude prijs aangekocht werden, kunnen worden gebruikt
tot de geldigheidsdatum vermeld op de cheque.

PWA-cheques
Voortaan staat de firma Accor Services in voor het af-
drukken en verkopen van de PWA-cheques. Sodexo, dat
de cheques vroeger uitgaf, blijft verantwoordelijk voor de
terugbetaling van de cheques die nog in omloop zijn en
door Sodexo werden uitgegeven.

Rechtbanken
Vanaf 2009 zullen Limburgse rechtzoekenden en hun ad-
vocaten zich niet langer naar Antwerpen moeten ver-
plaatsen voor de behandeling van hun zaak in hoger be-
roep. Ze kunnen voortaan opteren voor een videozitting
voor het Hof van Beroep vanuit Hasselt.

Tijdelijke werkloosheid
Op 1 januari wordt het bedrag van de tijdelijke werkloos-
heidsuitkeringen verhoogd. Voortaan ontvangen tijdelijk
werklozen werkloosheidsuitkeringen van:
> 70 % voor samenwonenden (tegen 60% vroeger) 

> 75 % voor alleenstaanden en gezinshoofden (tegen
65% vroeger)

Ook het basisloonplafond wordt opgetrokken van 1.906,45
euro tot 2200 euro per maand.

Pollutiepieken in Brussel
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt voortaan
over een nieuw arsenaal aan maatregelen bij pollutiepie-
ken. Zo wordt het stelsel van afwisselende nummerpla-
ten ingevoerd.

Energiecertificaat
Voortaan is het energieprestatiecertificaat verplicht in
Vlaanderen, Brussel en Wallonië voor elke woning die
wordt verkocht of verhuurd. Op een schaal van 0 tot 100
geeft dit door een erkende expert opgestelde certificaat
de energieprestatie van de woning in kwestie aan. Deze
verplichting bestond al sinds 1 november 2008 voor goe-
deren die in Vlaanderen verkocht werden.

Hypothecaire leningen
Het Vlaams Gewest schaft de registratierechten af van
1% (of van 1.500 euro) op de eerste schijf van 100.000
euro van een hypothecaire lening.

Dienst voor energiebemiddeling
De nieuwe Waalse dienst voor energiebemiddeling gaat
van start. Deze dienst is bevoegd voor de Waalse gas- en
elektriciteitsmarkt.

Slowakije 
Op 1 januari 2009 schakelt Slowakije over op de euro. ■
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Een bedrijf per 102 
over de kop in 2008!
Over het volledige jaar 2008 wer-
den er meer dan 8500 bedrijven
failliet verklaard, 10,1% meer dan
in 2007 en meteen het hoogste cij-
fer ooit. Tegelijk is het vorige fail-
lissementenrecord uit 2004 met
+6,58% geklopt. Overigens waren
in 2008, 5 maanden op de 12 re-
cordmaanden. Spijtig genoeg zal
deze toestand waarschijnlijk niet
verbeteren in 2009…

V olgens de cijfers van Graydon Belgi-
um is het aantal faillissementen ho-
ger dan ooit. Zo stellen wij globaal 1

faillissement vast per 102 actieve onderne-
mingen. Het sterkst laat dit zich gevoelen
binnen de traditionele KMO’s, meestal een
BVBA - structuur. Binnen dit segment wordt
één faillissement vastgesteld per 54 on-
dernemingen. 

Hierbij valt de grotere impact van jonge be-
drijven op de faillissementscijfers op. In-
derdaad is 36,85% van alle in 2008 gefaal-
de ondernemingen, jonger dan vijf jaar:
einde 2007 was dat nog 34,83%. Ook die
duidelijk stijgende trend neigt naar een si-
tuatie die wij kenden voor de eeuwwisse-
ling. 

Oprichtingen 
van nieuwe ondernemingen
Er werden in 2008 minder bedrijven opge-
richt dan tijdens het recordjaar 2007. Toch
blijft ook 2008 een topjaar: 70.208 nieuwe
bedrijven, na 2007, het hoogste cijfer ooit
(75.759 nieuwe ondernemingen).
Naar verhouding worden er bijzonder veel
eenmanszaken (53,11% in 2008, maar in
2007 nog 54,76%) opgericht. Ook de bvba
zit verder in de lift (26,85%, verleden jaar
25,75%). Anderzijds worden steeds minder
NV’s opgericht (2,27%, verleden jaar 2,88%).
Het aandeel van de nieuw opgerichte vzw’s
is op zeven jaar tijd met een derde gedaald:
van 8,63% in 2001 naar 5,31% in 2008.

Ondanks de weinig evidente periode, ont-
plooit nog steeds meer dan 11% van de on-
dernemingen die in 2008 werden opge-
richt, activiteiten in de bouwnijverheid. 
Andere sectoren die nog steeds attractief
blijken voor beginnende ondernemers zijn
de detailhandel (10%), de horeca (8%) en
de adviesbureaus (7%). 
Het Vlaamse Gewest neemt 57,38% van
alle in 2008 opgerichte ondernemingen
voor zijn rekening (in 2007 was dit 56,9%). 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt
13,86% van alle in 2008 opgerichte onder-
nemingen voor zijn rekening (in 2007 was
dit 14,77%). 
Het Waalse Gewest staat in voor 28,76%
van alle in 2008 opgerichte ondernemin-
gen (in 2007 was dit 28,33%). 

Sectorale tendensen
Voor de horeca was 2008 voor de vijfde
maal op rij zonder meer een rampjaar.
Deze sector levert gestaag het grootste
aantal faillissementen. Anders gesteld:
18,23% van alle failliete ondernemingen
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terechtgekomen. Het derde kwar-
taal 2008 steeg het aantal wan-
betalingen met 16%. 

> Faillissementen genereren faillis-
sementen: wanbetaling én sta-
king van betaling houdt inderdaad
in dat anderen er het slachtoffer
van worden.

> Meer dan ooit kennen we een
“boom” van het aantal startende
ondernemingen (een tendens die sedert
2004 is ingezet). Bijna 30% ervan stopt
binnen de eerste vijf jaren van hun be-

Regionale tendensen

Waalse Gewest Vlaamse Gewest Hoofdstedelijk
Gewest Brussel

Actieve ondernemingen 13,11% 58,8% 28,09%

Oprichting van ondernemingen 28,76% 57,38% 13,86%

Faillissementen 28,42% 45,78% 25,8%

zijn horecazaken. Maar liefst 1552 onder-
nemingen gingen onder de rechterlijke ha-
mer. In 2008 ging er per 34 horecazaken
één over de kop, in 2006 en 2007 waren er
dat telkens één per 37. 
Binnen de horeca zijn het de cafés die het
leeuwenaandeel van de faillissementen
uitmaken. Zij alleen al staan in voor 7,51%
van alle in België uitgesproken faillisse-
menten. Toch is dit aandeel minder dan
dat van verleden jaar (8,15%) en het jaar
voordien (8,63%). 
De traditionele restaurants die in 2006 nog
5,44% van alle faillissementen uitmaakten,
staan nu in voor 6,18 % van de faillisse-
menten. 
Ook de kleinhandel, kent sedert septem-
ber 2007 een moeilijke periode (zie hoger).
Hier gingen in 2008 1155 bedrijven over de
kop (verleden jaar 1.004 bedrijven en in
2006 1.035). Hier één faillissement per 76
ondernemingen (verleden jaar was dat 1
per 90, in 2006 1 per 87). 
Binnen de bouwnijverheid werd in 2005
nog een piek genoteerd met 1.070 faillis-
sementen. Dit jaar eindigt, na een trend-
breuk in 2006 en een vernieuwde stijging
in 2007, opnieuw negatief met 1264 bouw-
ondernemingen in faillissement. Een 
bedrijf per groep van 76 ging er over de
kop.
De transportsector is een weliswaar min-
der belangrijke “leverancier van faillisse-
menten”, maar laat wel met 422 uitspra-
ken even goed een duidelijke stijging van
het aantal faillissementen noteren. Binnen
de sector ging er in 2008 één bedrijf per 49
actieve ondernemingen verloren door fail-
lissement (in 2007 1 per 63 en in 2006 was
dat één bedrijf per 53). 

Oorzaken en verwachtingen
De subprimecrisis die sedert september
2008 ook in ons land toeslaat, is hierbij ze-
ker nog geen determinerende factor. 
Het hoog aantal faillissementen op dit
ogenblik is het directe gevolg vaneen steeds

aanwezige structurele onderlaag van fail-
lissementen:
> een hausse sedert midden 2007 als ge-

volg van de oprichting van vele jonge on-
dernemingen van belabberde kwaliteit

> een hausse binnen de consumentgevoe-
lige sectoren als gevolg van de koop-
kracht- en grondstofprijsproblematiek
die opdook in september 2007

> een hausse bij de toeleveranciers aan
consumentgevoelige sectoren vanaf juni
2008. 

De gevolgen zullen zich binnen de faillisse-
mentsstatistieken pas in 2009 laten voelen. 
> Vele bedrijven verhoogden de afgelopen

jaren systematisch hun schuldgraad. 
> Sedert juli 2008 is het betaalgedrag tus-

sen bedrijven in een neerwaartse spiraal

staan. Tevens is méér dan 37% van alle
failliete ondernemingen jonger dan vijf
jaar met een piek voor het derde en vier-
de levensjaar. Gezien de blijvende toe-
vloed aan starters verwachten wij ons
ook in 2009 aan een verdere hausse van
het aantal faillissementen binnen deze
groep. 

Perspectieven
Na de duidelijke stijgende trend van het

aantal faillissementen in de tweede jaar-
helft van 2007 en de boom sedert midden
2008, verwacht Graydon voor 2009 een ver-
dere en uitgesproken stijging. 
Zowel de evolutie van het economisch kli-
maat, de subprimecrisis en in het bijzon-
der de daarmee gepaard gaande daling

van het ondernemersvertrouwen, de ver-
dere daling van het consumentenvertrou-
wen, spelen hierbij een belangrijke rol.
Daarenboven stellen wij een blijvend groot
aantal oprichtingen vast die weinig robuust
zijn en van beperkte omvang. 
Daarnaast veroorzaakt een blijvend dubi-
euze betalingsmoraliteit, een verhoging
van de kredietkost en een verstrenging van
de kredietverzekering, nieuwe liquiditeits-
problemen. Vooral zwakkere en jongere
ondernemers, die zelden dit aspect van het
zakendoen in hun businessplan verwer-
ken, zijn hiervan des te meer de dupe. ■
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Pleegzorgen

Een verlof 

S inds 23.11.2008 hebben de loon-
trekkende werknemers die door

een rechtbank of een bevoegde dienst
aangesteld en vernoemd zijn als plee-
gouders, het recht op een specifiek
verlof van 6 dagen per jaar om zich be-
zig te houden met de personen ge-
plaatst in hun gezin.
Dit verlof moet deze werknemers de
mogelijkheid geven om afwezig te blij-
ven van hun werk om de verplichtin-
gen te vervullen die voortvloeien uit de
plaatsing van één of meerdere perso-
nen in hun gezin. Zij genieten een for-
faitaire uitkering van 96,29 EUR per
dag afwezigheid, betaald door de RVA,
door middel van een aanvraag bij een
werkloosheidsbureau.

Enquête

De Belg wil stoppen met werken op 62 jaar

De FOD Economie, KMO, Midden-
stand en Energie heeft de resulta-

ten gepubliceerd van een studie over
de overgang van werk naar pensione-
ring. Resultaten van het onderzoek:
> werkende 50-plussers plannen om

volledig te stoppen met werken wan-
neer ze 62 jaar zijn; 

> vrouwen plannen iets vroeger uit het
arbeidsleven te stappen dan mannen; 

> Brusselaars plannen het langst aan
het werk te blijven;

> de huidige gepensioneerden zijn op
60,7 jaar met pensioen gegaan en
hebben een loopbaan van 38 jaar ach-
ter de rug;

> de helft van de werkende 50-plussers
willen de komende jaren hun huidige
arbeidsduur niet verminderen; 

> 72.000 mensen blijven nog aan het
werk tijdens hun pensioen, voorna-
melijk om wat bij te verdienen.

Douane en Accijnzen

Contactpersonen om een bedrijf te starten

S tartende bedrijven, kunnen hieronder een lijst vinden met contatctpersonen en
adressen waar ze terecht kunnen voor bijkomende informatie.

DIRECTIE CONTACTPERSOON TEL 

ANTWERPEN Kim De Coninck 03-229 22 08
BRUSSEL Bart Vleugels 02-508 55 66
BERGEN Veronique Dindouve 065-34 13 10
GENT Linda Haers of Patricia de Paepe 09-251 01 30
HASSELT Stefan Kessen 02-578 61 62
LUIK Francis Hubert 04-254 87 41

Strijd tegen tabak

Nieuwe controles 

I n België gelden sinds enkele jaren ver-
schillende regels in het kader van de strijd

tegen het tabaksgebruik en meer bepaald
het tabaksgebruik bij jongeren. Een van
deze regels is het verbod op de verkoop
van tabaksproducten aan kinderen jonger
dan zestien jaar. Ondanks het feit dat dit
verbod niet makkelijk te controleren valt,
begeven de controleurs van de tabakscon-
troledienst van de FOD Volksgezondheid
zich regelmatig in tabaksverkooppunten in
de omgeving van scholen en stations. Zo
werden in de eerste week van het nieuwe
schooljaar 16 winkeliers op heterdaad be-
trapt tijdens de verkoop van sigaretten aan
kinderen. Deze overtredingen worden be-
straft met een administratieve boete die
varieert tussen 500 en 1.500 euro. 
De FOD Volksgezondheid plant nog ver-
schillende controleacties in de komende
maanden. 

Handel

Consumenten kopen steeds meer kleding 
en schoenen in ketens

Z owat alle fashionketens in ons land zijn lid
van Fedis. Kort geleden kregen zij de resul-

taten van een studie van onderzoeksbureau
GfK over de verwachtingen van de Belgische
consument wat betreft kleding-, schoenen- en
lingerie-winkels.
Het marktaandeel van de ketens voor kleding,
schoenen en lingerie steeg het afgelopen jaar,
dat van zelfstandige verkopers daalde licht-
jes. Het aandeel kleding dat verkocht wordt
in ketens steeg van 40% in 2007 naar 43% in
2008. Voor schoenen was er een stijging van
27% naar 33%, en voor lingerie van 34%
naar 37%. Bij zelfstandige zaken daalde het
aandeel voor kleding van 30% in 2007 naar
28% in 2008, en voor schoenen van 37%
naar 33%. Alleen voor lingerie was er een
lichte stijging van 19% naar 20%.
Het onderzoek wijst onder andere uit dat
44% van de verkochte mannenkledij in ons land ge-
kocht wordt door vrouwen. Deze vrouwen geven daarbij minder uit dan wanneer
mannen zelf hun kleding kopen.
Mensen willen vooral een ruime keuze hebben en rustig kunnen rondkijken wanneer
ze gaan shoppen voor fashionartikelen. Op de tweede plaats van hun top 3 staat een
goede prijs/kwaliteitsverhouding en koopjes. Bron: Fedis
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Onroerende werkzaamheden
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Nieuwe regels betreffende inhoudingsplicht
en hoofdelijke aansprakelijkheid
Op 1 januari 2009 zijn nieuwe verplichtingen als medecontractant van een aannemer of van een onderaannemer
van toepassing. Hier is een samenvatting van de nieuwe bepalingen…

vervolgens de rubriek “U hebt open toe-
gang tot”, opnieuw rechts, aan te klikken.
De toegang tot de informatie gebeurt door
codering van het ondernemingsnummer
van de aannemer in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen. Als bewijs van deze con-
sultatie kunt u een afdruk van het ant-
woord (inhoudingsplicht ja/nee) maken.

Hoe reageren?
Indien u een antwoord krijgt
met de melding dat de onder-
nemer niet gekend is in de ge-
gevensbank dient u toch, voor
zover echter de betrokken
werkzaamheden door de wet
beoogde onroerende werk-
zaamheden zijn, te handelen
alsof er wel degelijk inhou-
dingsplicht is (dus alsof het ant-
woord “ja” is).
Is het antwoord “ja”, dan han-
delt u als volgt:

> indien het bedrag op de te betalen fac-
tuur kleiner is dan 7.143,00 euro (zonder
btw) is de inhouding en storting van 15 %
automatisch verplicht;

> indien de te betalen factuur groter of ge-
lijk is aan 7.143,00 euro (zonder btw)
moet u aan uw medecontractant (aanne-
mer of onderaannemer) vragen een at-
test voor te leggen dat het bedrag van
zijn schuld vermeldt. Dat attest kan hem
worden uitgereikt door de bevoegde ont-
vanger en blijft geldig gedurende 20 da-
gen;

> indien de schuld op het attest kleiner is
dan de in principe uit te voeren inhou-

ding, moet u de storting beperken tot het
bedrag van de schuld;

> indien de schuld op het attest groter is
dan de in principe uit te voeren inhou-
ding, of indien het attest door uw mede-
contractant niet wordt voorgelegd binnen
de maand vanaf uw verzoek, moet u een
storting doen van 15 % van het op de fac-
tuur verschuldigde bedrag (zonder btw).

Hoe uw storting uitvoeren?
U moet de inhouding van 15 % storten of
overschrijven op rekening IBAN BE33 6792
0023 2046 - BIC PCHQBEBB van het Ont-
vangkantoor Brussel 3 - Bijzondere ont-
vangsten, Kruidtuinlaan 50, bus 3110, 1000
Brussel (tel.: 0257/ 721 00) met de volgen-
de vermeldingen: het ondernemingsnum-
mer van de aannemer, bedrag en datum
van de factuur waarop de betaling betrek-
king heeft, naam van de aannemer. Tezelf-
dertijd moet u een afschrift van de factuur,
waarop de storting betrekking heeft, naar
het voormelde ontvangkantoor sturen.

Inlichtingen
Contactcenter van de FOD Financiën:

0257/257.57.

Bedrag van de Bedrag van de schuld Inhouding en doorstorting
factuur zonder BTW op het attest

5.000 EUR (geen attest nodig) 750 EUR
20.000 EUR 2.700 EUR 2.700 EUR

(20.000 EUR x 15 % = 3.000 EUR, 
limité à 2.700 EUR)

20.000 EUR 3.500 EUR 3.000 EUR

Niet voor privédoeleinden 
werkzaamheden

De nieuwe bepalingen inzake inhoudings-
plicht en hoofdelijke aansprakelijkheid zijn
niet van toepassing op de opdrachtgever-
natuurlijke persoon die louter voor privé-
doeleinden werken laat uitvoeren.

Voorbeelden

Vanaf 1 januari 2009 :
> geldt er een verplichting tot inhouding en

storting van 15 % van het bedrag van de
factuur (zonder BTW) bij elke betaling
aan een aannemer of onderaannemer
van onroerende werkzaamheden, die fis-
cale schulden heeft, ongeacht of hij al
dan niet geregistreerd is (artikel 403,
nieuw, WIB 92);

> kan de medecontractant van de aanne-
mer of van de onderaannemer die niet
correct inhoudt of stort hoofdelijk aan-
sprakelijk gesteld worden voor de fiscale
schulden van deze aannemer of onder-
aannemer ten belope van 35 % van de to-
tale prijs van de werken (zonder BTW)
(artikel 402, nieuw, WIB 92).

Een gelijkaardige verplichting bestaat ook
op het vlak van de sociale zekerheid. In-
lichtingen hierover kunt u krijgen via de
volgende website : www.socialsecurity.be

Hoe u kunt weten of uw aannemer
schulden heeft?
Er bestaat  een gegevensbank bij de FOD
Financiën. Om redenen van vertrouwelijk-
heid geeft de gegevensbank uiteraard geen
toegang tot de bedragen van de schuld van
de onderneming, maar voorziet zij enkel in
een antwoord « ja » (inhoudingsplicht) of
«nee» (geen inhoudingsplicht).

U kunt de gegevensbank raadplegen door
op de site www.minfin.fgov.be eerst de ru-
briek « My Minfin » in het rechtermenu en
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Ondernemen werd zes jaar geleden
boven de doopvont gehouden en trekt
elk jaar meer en meer bezoekers!
De KMO beslissers bestaan uit een parti-
culier publiek. Ze hebben geen tijd te ver-
liezen en worden voortdurend geplaagd
met verschillende vragen waarop ze dan
een gepast antwoord moeten vinden. De
beurs, dat een honderdtal workshops en
conferenties herbergt op twee dagen,
biedt een goed antwoord op alle vragen
die de KMO-leiders zich stellen. Er wor-
den dit jaar meer dan 10.000 bezoekers
verwacht in Tour&Taxis.

De beurs is exclusief en professioneel
De professionaliteit van de beurs draagt
ook bij tot het grote succes van dit evene-
ment. De deelnemers, bezoekers en expo-
santen zoeken kwaliteitscontacten op. En
dat het publiek kwalitatief is, staat buiten
kijf. Meer dan 60% van de bezoekers zijn
actieve beslissers. Dat maakt de beurs uit-
zonderlijk en geeft de exposanten het ver-
trouwen waardoor ze steeds terug blijven
komen. Ze ondervinden een zeer positie-
ve return on investment aan hun eerdere
deelnames.

Activa van de beurs Ondernemen
De beurs Ondernemen is een nationale
beurs met een publiek dat voor 39% be-
staat uit Brusselaars, voor 35% uit
Vlamingen en voor 26% uit Walen.
Bovendien is de beurs een gratis evene-
ment voor alle bezoekers die zich op de
site van de beurs inschrijven. De bezoe-
kers genieten dus van een inhoud die gra-
tis is en verbazingwekkend valt te noe-
men (met individuele consultaties en
conferenties). Het aantal vrouwen dat de
beurs bezoekt haalde in 2008 een aandeel
van 27% van de bezoekers.

De beurs Ondernemen tackelt uiteenlo-
pende thema’s
De beurs Ondernemen behandelt ver-
schillende thema’s, helemaal op maat van
het jaar 2009: franchise, e-commerce,
overdracht van overnemingen, boekhou-
ding, starter, regionale activiteiten, nieu-
we technologieën, financiën en subsidies.
Al die thema’s bieden samen een concre-
te en volledige oplossing om bedrijven
beter te ontwikkelen.

Op deze zesde editie zullen 1.000 indivi-
duele consultaties ter beschikking staan
Bezoekers zullen gebruik kunnen maken
van bijna 1.000 gratis individuele consul-
taties, verspreid over de twee dagen van
de beurs. Verschillende experts op vlak
van boekhouding, fiscaliteit, intellectual
properties, administratieve verantwoorde-
lijkheid, enz. zullen alle bezoekers met
raad en daad bijstaan. Deze individuele
consultaties werden mogelijk gemaakt
met de steun van het IAB, het IBR, het
BIBF, Gevers, Kirkpatrick, Balie van
Brussel, Barreau de Bruxelles, de
Notarissen van Brussel, …

Meer dan 250 exposanten tekenen 
present!
Er worden meer dan 250 exposanten ver-
wacht op alle gebieden die betrekking
hebben tot het wereldje van de KMO’s.
De beurs is verspreid over twee dagen om
een maximale effectiviteit te kunnen ver-
zekeren. Deelname aan de beurs met een
stand is niet immens duur (toegangsprijs
van 3.250 euro), wat de exposanten toe-
laat een onmiddellijke ROI te halen. Het
merendeel van de exposanten die op de
editie van 2008 aanwezig waren, hebben
hun aanwezigheid voor deze editie al
bevestigd.

1 en 2 april aanstaande vindt in Tour&Taxis te Brussel de zesde editie van
de Beurs Ondernemen plaats. Er worden meer dan 10.000 actieve beslissers
verwacht!

De Beurs Ondernemen 2009
Meer dan 10.000 KMO’s op de afspraak!

6DE EDITIE VAN DE BEURS ONDERNEMEN OP 1 EN 2 APRIL

Hoe deelnemen?
Om lange wachttijden te vermijden,
schrijf je nu gratis in op de website

www.ondernemen2009.be
Een organisatie van
Newbizz Partners NV
Rodenbachstraat 70 – 1190 Brussel
info@newbizz.be
Tel 02 645 34 80
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D it blijkt uit de barometer over de arbeidsmarkt te-
vredenheid van Vedior, dat in het najaar Tempo-
Team wordt. De barometer die de verschillende di-

mensies van tevredenheid bij werknemers en werkge-
vers meet, is het resultaat van een bevraging begin juli
2008 van een representatieve steekproef van 864 werkne-
mers en 207 HR managers door het onafhankelijk onder-
zoeksbureau Insites. 
Ondanks de algemene tevredenheid van de Belgen over
hun werk blijken uit de tevredenheidbarometer van Vedi-
or belangrijke verschillen over de verschillende dimen-
sies van tevredenheid tussen de generaties en tussen
werkgevers en werknemers.

Algemene beschouwingen
Werkgevers onderschatten de verzuchtingen bij hun
werknemers op het vlak van remuneratie, carrièremoge-
lijkheden en het verminderen van de werkdruk. Zo is 84%
van de werkgevers van mening dat hun werknemers een
goede verloning en andere voordelen krijgen, terwijl bijna
1 op 2 van de werknemers (48%) hun remuneratiepakket
ontoereikend vindt. 67% van de werkgevers vindt dat
werknemers goede promotievooruitzichten hebben,
maar liefst 64 % van de werknemers hierover ontevre-
den. 82% van de werkgevers vindt dat werknemers goede
opleidingsmogelijkheden krijgen, maar slechts 56% is
hierover tevreden. 
Tenslotte lijdt ongeveer de helft van de werknemers aan
stress op het werk (47%) en is de meerderheid van de
werknemers (57%) de mening toegedaan dat vrouwen te
weinig doorgroeimogelijkheden krijgen. Hiermee wordt
het glazen plafond in onze bedrijven opnieuw bevestigd.
“Uit onze barometer blijkt duidelijk dat werknemers in
ons land erg tevreden zijn over hun job, maar dat werk-
gevers hun retentie management en employer branding
nog verder kunnen optimaliseren. In onze arbeidsmarkt,
die gekenmerkt wordt door schaarste, is het immers van
belang dat bedrijven een goede reputatie hebben om

kandidaten met potentieel aan te trekken en voldoende
aantrekkelijk moeten zijn om ze aan boord te houden,”
aldus Corné Verbraak, CEO van Vedior.

Generatieverschillen
De barometer toont dat oudere werknemers zich beter
op hun werk voelen dan de jongste generatie. 
Zo zijn de babyboomers, geboren voor 1960, relatief te-
vreden over hun werk (74%) en work/life balance (66%)
en opvallend tevreden over hun woon/werk verkeer (81%).
Bij generatie X, geboren tussen 1960 en 1980, is dat
eveneens 74% voor werktevredenheid, maar is de tevre-
denheid lager wat het woon/werk verkeer (70%) en
work/life balance (61%) betreft. Generatie Y, geboren
tussen 1980 en 1990, is bijzonder tevreden met zijn werk
(80%) en eveneens relatief tevreden met zijn
woon/werkverkeer (68%) en work/life balance (63%).
In generatie Z (geboren na 1990) doet slechts 65% van de
on der vraagden zijn werk graag, is 56% tevreden over de
reistijd woon-werk en 54% is tevreden over work/life balan-
ce.  Ook over vakantie en vrije tijd is generatie Z het minst
tevreden (51%), gevolgd door generatie X (65%), genera-
tie Y (67%) en de babyboomers (69%).
Daar staat tegenover dat generatie X (72%) en Y (79%)
het meest tevreden zijn over hun bijdrage aan het bedrijf
en haar producten en diensten, terwijl dit voor de baby-
boomers 70% is en 62% voor generatie Z.
Opvallend is dat een groot deel van de ondervraagden uit
de verschillende generaties niet bijzonder trots is op zijn
werkgever. Zo is maar 58% van de babyboomers, 61% van
generatie X, 64% van generatie Y en 53% van generatie Z
fier op zijn bedrijf. Dit betekent echter dat dit niet het ge-
val is voor ruim 1 op 3 van de werknemers.
Uit de barometer blijkt dat werknemers vragende partij
zijn voor meer aandacht voor de werkomgeving en -om-
standigheden. Zachte waarden zoals work/life balance en
het daaraan verbonden woon/werk verkeer, vakantie en
vrije tijd zijn voor werknemers minstens even belangrijk
als loon en carrière. ■

81% van de werknemers is algemeen tevreden
over zijn werk en 87% van de werkgevers is dat
over zijn werknemers. Maar slechts de helft
van de werknemers is tevreden over zijn loon
en de werkdruk en 2/3 klaagt over het gebrek
aan promotievooruitzichten.

Een op twee 
werknemers 
ontevreden over loon
en werkdruk
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Brussel

Aantrekkelijker als Europese zakenstad

Ieder jaar peilt het vastgoedbureau
Cushman & Wakefield 500 ma-

nagers van de grootste Europese be-
drijven naar hun appreciatie van de
belangrijkste zakensteden in Europa. 
Dit jaar stijgt Brussel van de 6° naar
de 4° plaats als meest begeerde za-
kenstad. Ten opzichte van vorig jaar
komt Brussel voor Barcelona en Am-
sterdam te staan en eindigt het in de
top 5. 
Op vlak van gekwalificeerd personeel,
gaat Brussel een plaats vooruit (6°
plaats) en komt het net na Amster-
dam te staan (5° plaats). Op het vlak
van toegang tot de markt, komt Brus-
sel voor Amsterdam te staan op de 4°
plaats. Het behoudt zijn derde plaats
inzake talenkennis van het personeel
en zijn vijfde plaats wat internationaal
transport betreft. Bron: BAO

De FOD Economie onderzocht welke factoren
invloed hebben op het loonverschil. Welke

sectoren betalen de hoogste lonen? Welke be-
roepen verdienen het meeste? Heeft het oplei-
dingsniveau rechtstreeks invloed op de omvang
van het loonbriefje? Het onderzoek toont de vol-
gende conclusies:
> 10 % van alle werknemers verdient maximaal

1.701 euro per maand (bruto). 
> 10 % van alle werknemers verdient minstens

4.109 euro per maand (bruto). 
> Bedrijfsleiders ontvangen het hoogste salaris,

gezinshelpers en schoonmakers het laagste
loon. 

> De petrochemische nijverheid is de best beta-
lende sector. Kapsalons, wasserijen en
schoonheidsinstituten betalen de laagste lo-
nen. 

> Wie in Brussel werkt maakt de beste kans op
een hoog loon. 

> Hoe hoger de scholingsgraad, hoe hoger het
loon.

Lonen in België

Statistieken

RSZ

Verjaringstermijn verkort tot drie jaar

S inds 1 januari 2009 wordt de verjaringstermijn voor vorderingen van en tegen
de RSZ verkort van vijf jaar tot drie jaar. 

Uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal moet de werk-
gever of zijn lasthebber de DMFA-aangifte indienen én moeten de RSZ-bijdra-
gen voor het betrokken kwartaal gestort zijn aan de RSZ. Niet-naleving van de
wettelijke aangifte- en betalingstermijn geeft aanleiding tot sancties. De ver-
jaringstermijn voor vorderingen van de RSZ begint te lopen na deze wettelijke
aangifte- en betalingstermijn.
De inkorting van de verjaringstermijn heeft tot gevolg dat de DMFA-aangif-
ten van het vierde kwartaal 2003 tot en met het derde kwartaal 2005 tegelijk
verjaren op 31 december 2008 (overgangsregeling). Vanaf de DMFA-aan-
gifte van het vierde kwartaal 2005 geldt de nieuwe, ingekorte verjarings-
termijn van drie jaar. De DMFA-aangifte van het vierde kwartaal 2005 zal
verjaren op 31 januari 2009, die van het eerste kwartaal 2006 op 30 april
2009 enz.                                                                                       Bron: Attentia

Werkvloer

Liever geen vrienden 

T wee derde van de Belgen zal vrienden en
kennissen niet aanraden om te solliciteren

bij het bedrijf waar zij werken. Dat blijkt uit een
onderzoek van StepStone waar bijna 13.000 be-
zoekers van de site aan deelnamen.
Slechts een derde van de Belgen raadt vrienden
en familie aan om te solliciteren bij het bedrijf
waar ze werken. De anderen doen dit liever niet
omdat ze het niet eens zijn met bepaalde situ-
aties en beslissingen in het bedrijf. Maar tegelijk
zijn er ook mensen die hun job wel heel graag
doen, maar werk en privé liever gescheiden
houden.

De Brusselse minister van Economie en
Tewerkstelling Benoît CEREXHE stelde

recent een nieuwe hulpdienst voor kmo’s
en zko’s voor. Het betreft de gratis bijstand
van een boekhouder-fiscalist voor starters
en voor zelfstandigen, alsook voor kmo-be-
drijfsleiders in moeilijkheden. 
De gratis bijstand door boekhouders en fis-
calisten bestaat uit begeleiding (bij de op-
start of bij crisis) en het verstrekken van in-
lichtingen en specifiek, gericht, gratis ad-
vies. Dit moet de ondernemers toelaten

praktische inlichtingen in te winnen en fi-
nancieel advies van topkwaliteit te beko-
men.
De adviezen aan starters en ondernemers
in nood worden verstrekt door boekhou-
ders, fiscalisten, accountants of belasting-
consulenten die vooraf een doorgedreven
opleiding hebben gevolgd over starten of
omgaan met moeilijkheden. 
De fysieke personen of rechtspersonen
(zko en kmo) die gebruik wensen te maken
van deze bijstand, dienen gevestigd te zijn

in het Brussels Gewest (domicilie, maat-
schappelijke zetel of exploitatiezetel). Zij
dienen zich te richten tot het Centrum voor
Ondernemingen in moeilijkheden (COm),
dat instaat voor de coördinatie (02/
643.78.07 of 02/643.78.48). 
Daarnaast kunnen zij tevens een afspraak
vastleggen via de website
www.brusselsentrepreneurship.be, die
speciaal voor dit initiatief werd opge richt.

Bron: BAO

Nieuwe dienst voor ondernemers

“Pro-deo boekhouder”
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www.dkv.be

De beste zorgen. Levenslang.

Wanneer sluit je best een DKV af? De dag dat je geboren wordt, natuurlijk!
Je gezondheid is levenslang je metgezel. Neem dus geen onnodige risico’s.

Je hebt nog geen DKV? Aarzel niet en contacteer je verzekeringsmakelaar.

DKV, specialist en pionier op het vlak van gezondheidszorg, beschermt je vandaag de dag en voor de rest van je leven.

hospitalisatie ambulante kosten zorgverzekering gewaarborgd inkomen
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door Maxime Wattel, 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

« Welke zijn de regels betreffende de v e
V R A A G

De heer M.T. uit Ronse vraagt: « Ik had
willen weten wat de wet precies voorziet
betreffende de veiligheidsmaatregelen die
nageleven moeten worden voor goederen
die worden verkocht door een zakenman.
Ik stel me voor dat er specifieke regels zijn
voor fabrikanten en voor kleinhandelaars?
Kunt U mij uitleggen hoe het precies werkt
over dit onderwerp? » 

A N T W O O R D

D e wet van 9 februari 1994 (B.S. van 1
april 1994) betreffende de veiligheid
van producten en diensten beoogt

de omzetting in Belgisch recht van de richt-
lijn 2001/95/EG inzake algemene product-
veiligheid.
Deze wet geeft de definitie van “product”.
Het gaat om elk lichamelijk goed dat onge-
acht of het nieuw, tweedehands of opnieuw
in goede staat gebracht is, tegen betaling
of gratis, in het kader van een handelsacti-
viteit of in het kader van een dienst aan een
gebruiker wordt geleverd of ter beschik-
king gesteld, evenals elk lichamelijk goed
dat door een werkgever in gebruik wordt
gesteld of vervaardigd om ter beschikking
gesteld te worden van een werknemer voor
de uitvoering van zijn werk, met uitzonde-
ring van de voedingsmiddelen, de dieren-
voeding, de farmaceutische producten, de
chemische stoffen en preparaten, de bioci-
den, de gewasbeschermingsmiddelen en
de meststoffen.

Veilige producten en diensten
De producenten zijn gehouden uitsluitend
veilige producten op de markt te brengen
en veilige diensten aan te bieden. Een pro-
duct of dienst wordt verondersteld veilig te
zijn wanneer het voldoet aan geharmoni-
seerde normen, wat de risico’s en risicoca-
tegorieën betreft die zijn geregeld in de be-
trokken normen. Indien er voor een pro-
duct of dienst, geheel of gedeeltelijk, geen
geharmoniseerde normen zijn wordt de
overeenstemming met de algemene veilig-
heidsvereiste beoordeeld aan de hand van

onderstaande factoren, wanneer deze be-
staan:
> de niet-bindende nationale normen tot

omzetting van Europese normen;
> de nationale Belgische normen;
> de aanbevelingen van de Commissie van

de Europese Unie met richtsnoeren voor
de beoordeling van de productveiligheid;

> de gedragscodes inzake productveilig-
heid die in de betrokken sector van kracht
zijn;

> de stand van vakkennis en techniek;
> de veiligheid die de gebruikers redelij-

kerwijs mogen verwachten.
De distributeurs mogen ook geen produc-
ten leveren waarvan ze weten dat ze niet
aan de veiligheidseisen voldoen.

Bijzondere maatregelen
Met het oog op de bescherming van de vei-
ligheid of de gezondheid van de gebruiker,
kan de koning voor een categorie van pro-
ducten de vervaardiging, de invoer, de ver-
werking, de uitvoer, het aanbod, de tentoon-
stelling, de verkoop, de behandeling, het
vervoer, de verdeling, zelfs kosteloos, de
verhuring, het ter beschikking stellen, de le-
vering na herstelling, de ingebruikstelling,
het bezit, de etikettering, het verpakken, de
omloop en/of de gebruikswijze verbieden of

reglementeren alsmede de voorwaarden in-
zake veiligheid en gezondheid die in acht ge-
nomen moeten worden bepalen en een ca-
tegorie van diensten verbieden of voor een
categorie van diensten de voorwaarden be-
palen inzake veiligheid en gezondheid waar-
onder deze mogen verleend worden. 
In geval van ernstig risico kan de minister
of zijn gemachtigde een gemotiveerd totaal
of gedeeltelijk verbod uitvaardigen voor of
voorwaarden vaststellen voor: 
> de vervaardiging, de invoer, de verwer-

king, de uitvoer, het aanbod, de tentoon-
stelling, de verkoop, de behandeling, het
vervoer, de verdeling, zelfs kosteloos, de
verhuring, het ter beschikking stellen, de
levering na herstelling, de ingebruikstel-
ling, het bezit, de etikettering, het verpak-
ken, de omloop en/of de gebruikswijze van
een product of categorie van producten;

> de dienstverlening.

Informaties afkomstig 
van producenten
De producenten verstrekken binnen het
bestek van hun activiteiten de gebruiker de
informatie die hem in staat stelt zich een
oordeel te vormen over de aan een product
inherente risico’s gedurende de normale of
redelijkerwijs te verwachten gebruiksduur,
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v eiligheid van producten en diensten? »
indien deze risico’s zonder passende waar-
schuwing niet onmiddellijk herkenbaar
zijn, en zich tegen deze risico’s te bescher-
men. Een dergelijke waarschuwing ont-
slaat de betrokkenen evenwel niet van de
verplichting de andere bij deze wet gestel-
de eisen na te komen.
De producenten nemen binnen het bestek
van hun activiteiten, maatregelen die zijn
afgestemd op de kenmerken van de door
hen geleverde producten en diensten om:
> op de hoogte te kunnen blijven van de ri-

sico’s van deze producten en diensten;
> de passende acties te kunnen onderne-

men om deze risico’s te voorkomen,
waaronder het  uit de handel nemen, het
aangepast en doeltreffend waarschuwen
van de gebruikers en het terugroepen.

De distributeurs dragen bij tot de naleving
van de toepasselijke veiligheidseisen, met
name door geen producten te leveren waar-
van zij weten of op grond van de hun ter
beschikking staande gegevens beroeps-
halve hadden moeten concluderen dat deze
niet aan die eisen voldoen.
Bovendien nemen zij binnen het bestek
van hun activiteiten deel aan de bewaking
van de veiligheid van de op de markt ge-
brachte producten, vooral door informatie
over de risico’s van de producten door te
geven, de nodige documentatie bij te hou-
den en te verstrekken om de oorsprong
van producten op te sporen en medewer-
king te verlenen aan de door de producen-
ten en de bevoegde autoriteiten genomen
maatregelen om de risico’s te vermijden.

Risicoproducten
De wet van 9 februari 1994 stelt een Cen-
traal Meldpunt voor producten in. Het treedt
op als contactpunt voor consumenten en
producenten voor producten en diensten
die niet beantwoorden aan de algemene
veiligheidsnormen bepaald in de nieuwe
wet. Het Centraal Meldpunt moet ook op-
treden als contactpunt voor de Europese
uitwisselingssystemen in verband met de
veiligheid van producten (Rapex, CSMS).
De producenten en distributeurs stellen het
Centraal Meldpunt voor producten onmid-

dellijk in kennis wanneer zij weten, of op
grond van de hun ter beschikking staande
gegevens beroepshalve behoren te weten,
dat een door hen op de markt gebracht pro-
duct of dienst voor de consument risico’s
met zich brengt die onverenigbaar zijn met
de algemene veiligheidsvoorschriften. Zij
verstrekken ten minste volgende informatie:
> gegevens aan de hand waarvan het pro-

duct of de partij producten in kwestie
exact kan worden geïdentificeerd;

> een volledige beschrijving van het aan de
betrokken producten verbonden risico;

> alle beschikbare informatie aan de hand
waarvan het product kan worden get-
raceerd;

> een beschrijving van de ondernomen
stappen om risico’s voor de gebruikers te
voorkomen.

De producenten en distributeurs verlenen de
bevoegde autoriteiten desgevraagd, en bin-
nen het bestek van hun activiteiten, samen-
werking bij de acties die ondernomen zijn
om de risico’s, verbonden aan producten die
zij leveren of geleverd hebben, te vermijden.

Informatie voor de consumenten
Voor de producten bestemd voor consu-
menten zijn de etikettering en de informa-
tie die dwingend voorgeschreven zijn bij
deze wet en bij haar uitvoeringsbesluiten,

de gebruiksaanwijzingen en de garantie-
bewijzen minstens gesteld in de taal of de
talen van het taalgebied waar de producten
of diensten op de markt worden gebracht.
Een Commissie voor de Veiligheid van de
Consumenten is bevoegd om zich uit te spre-
ken over alle problemen die verband houden
met producten en diensten die niet beant-
woorden aan de algemene veiligheidsver-
plichting en die de veiligheid en/of de ge-
zondheid van de gebruikers kunnen schaden. 
Talrijke reglementeringen betreffende de
bescherming van het leefmilieu, de bescher-
ming van de volksgezondheid, de veiligheid
van de consumenten,… bepalen de eisen
waaraan de stoffen en producten moeten
voldoen vooraleer ze op de markt mogen
worden gebracht. Dergelijke bepalingen die
het op de markt brengen regelen en duurza-
me productie- en consumptiewijzen promo-
ten worden productnormen genoemd. ■

■ Informatie
FOD Economie

Bestuur Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Veiligheid van de Consumenten

North Gate III
Koning Albert II-laan, 16

B-1000 BRUSSEL
Tel.: 02/277.65.59
Fax: 02/277.54.39

E-mail: safety.prod@economie.fgov.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 1 oktober 2008
Koninklijk besluit van 9 september 2008 tot wij-
ziging van het koninklijk besluit van 30 januari
2001 tot uitvoering van het Wetboek van ven-
nootschappen en houdende diverse bepalin-
gen, bl. 52371.
Koninklijk besluit van 12 augustus 2008 tot wij-
ziging van het koninklijk besluit van 10 augus-
tus 1998 betreffende het op de markt brengen
van liften, bl. 52376.
Koninklijk besluit van 12 augustus 2008 be-
treffende het op de markt brengen van machi-
nes, bl. 52377.

B.S. van 2 oktober 2008
Besluit van de Waalse Regering van 11 septem-
ber 2008 betreffende de voorwaarden tot er-
kenning en subsidiëring van de diensten die ac-
tiviteiten voor gehandicapte personen organi-
seren, bl. 52662.

B.S. van 3 oktober 2008
Koninklijk besluit van 21 augustus tot wijziging
van het koninklijk besluit van 25 september
1974 betreffende de opening, de overbrenging
en de fusie van voor het publiek opengestelde
apotheken, bl. 52834.
Decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel
van leren en werken in de Vlaamse Gemeen-
schap, bl. 52835.
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008
betreffende de professionele integratie van per-
sonen met een arbeidshandicap, bl. 52900.

B.S. van 6 oktober 2008
Koninklijk besluit van 29 september 2008 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 9 okto-
ber 1995 tot uitvoering van de artikelen 7 en 15
van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het
in pand geven van een handelszaak, het endos-
sement van de factuur, alsmede de aanvaar-
ding en de keuring van de rechtstreeks voor het
verbruik gedane leveringen, bl. 53019.
Koninklijk besluit van 1 september 2008 waar-
bij de grensbedragen van de toegelaten be-
roepsinkomsten voor bepaalde gepensioneer-
den verhoogd worden, bl. 53021

B.S. van 8 oktober 2008
Ministerieel besluit van 3 oktober 2008 tot vast-
stelling voor het jaar 2008 van het aantal kandi-
daten ter compensatie, bedoeld in artikel 7, par.
3, 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, bl. 53283.

B.S. van 14 oktober 2008
Koninklijk besluit van 28 september 2008 waar-
bij algemeen verbindend wordt verklaard de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25ter van 9
juli 2008 tot wijziging van de collectieve ar-
beidsovereenkomst nr. 25 van 15 oktober 1975
betreffende de gelijke beloning voor mannelijke
en vrouwelijke werknemers, bl. 54638.
Koninklijk besluit van 18 september 2008 tot
verhoging van de aanvulling op de kinderbijslag
voor bepaalde eenoudergezinnen in de regeling
van de gezinsbijslag ten voordele van de zelf-
standigen, bl. 54648. 
Koninklijk besluit van 19 september 2008 hou-
dende wijziging van de reglementering be-
treffende het socialezekerheidsstelsel van de
zelfstandigen naar aanleiding van de integratie
van de kleine risico’s in de verplichte ziektever-
zekering, bl. 54650.

B.S. van 15 oktober 2008
Ministerieel besluit van 7 oktober 2008 tot wijzi-
ging van de lijst gevoegd bij het koninklijk be-
sluit van 21 december 2001 tot vaststelling van
de procedures, termijnen en voorwaarden inza-
ke de tegemoetkoming van de verplichte verze-
kering voor geneeskundige verzorging en uit-
keringen in de kosten van farmaceutische spe-
cialiteiten, bl. 55050.

B.S. van 17 oktober 2008
Wet van 15 oktober 2008 houdende maatrege-
len ter bevordering van de financiële stabiliteit
en inzonderheid tot instelling van een staatsga-
rantie voor verstrekte kredieten en andere ver-
richtingen in het kader van de financiële stabili-
teit, bl. 55634.
Koninklijk besluit van 28 september 2008 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari
1996 tot regeling van de inschrijving van de
commerciële platen voor motorvoertuigen en
aanhangwagens, bl. 55467.

B.S. van 21 oktober 2008
Koninklijk besluit van 12 oktober 2008 tot wijzi-
ging van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde, bl. 56041.

B.S. van 23 oktober 2008
Koninklijk besluit van 9 september 2008 tot
aanpassing van het bedrag van het fonds voor
preventie van zware ongevallen, bl. 56319.

Koninklijk besluit van 18 september 2008 tot
verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6,
par. 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instel-
ling van een inkomensgarantie voor ouderen,
bl. 56373.
Koninklijk besluit van 21 augustus 2008 tot
vaststelling van de verhoging van het bedrag
van de alternatieve financiering met de kost-
prijs van de dienstencheques voor het jaar 2007,
bl. 56373.

B.S. van 27 oktober 2008
Wet van 9 september 2008 ter opheffing van de
retributie van 0,1 EURO op de emissierechten
die gratis worden toegekend, bl. 56895.

B.S. van 29 oktober 2008
Koninklijk besluit van 8 december 2005 tot vast-
stelling van de datum van inwerkingtreding van
artikel 20 van de wet van 16 januari 2003 tot op-
richting van een Kruispuntbank van Onderne-
mingen, tot modernisering van het handelsre-
gister, tot oprichting van erkende onderne-
mingsloketten en houdende diverse bepalin-
gen, bl. 57316.
Koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende
het commercieel hergebruik van publieke ge-
gevens van de Kruispuntbank van Ondernemin-
gen, bl. 57316.

B.S. van 30 oktober 2008
Koninklijk besluit van 24 oktober 2008 houden-
de vaststelling van de afrekeningsmodaliteiten
inzake de Vlaamse forfaitaire vermindering in
de personenbelasting voor het aanslagjaar
2009, bl. 57455.

B.S. van 31 oktober 2008
Ministerieel besluit van 29 oktober 2008 be-
treffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde
tabak, bl. 57856.
Koninklijk besluit van 27 oktober 2008 tot wijzi-
ging van het koninklijk besluit van 12 december
2001 betreffende de dienstencheques, bl. 57908.

B.S. van 5 november 2008
Ministerieel besluit van 29 oktober 2008 tot be-
paling van de beoordelingsregels van de theo-
retische en praktische examens met het oog op
het behalen van het getuigschrift van basis-
kwalificatie bedoeld in het koninklijk besluit
van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de
vakbekwaamheid en de nascholing van be-
stuurders van voertuigen van de categorieën C,
C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E,
D1, D1+E, bl. 58246. ■
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