
De nieuwe lening

voor KMO’s

Initio

Financiering
Kredietbemiddelaar 

voor ondernemingen

Evenement
Beurs Franchising

& Partnership

Arbeidsongevallen
Systeem van 

verzwaard risico

Juridisch
Leurkaart

Brussel
Hulp voor de 

slachtoffers van 
wegenwerken

MAART 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 F - Verschijnt niet in juli en augustus

01_SDZ_03_09_nl:01_SDZ_decem_04  26/02/09  13:11  Page 1



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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“ De KMO en de ondernemingsgeest moeten worden aangemoedigd,
want zij vormen de ruggengraat van onze maatschappij.” Met die
woorden lanceerde de Europese Commissie enkele maanden gele-

den de “Small Business Act” voor Europa. 

Het is duidelijk dat het om een zeer belangrijke etappe gaat in het herken-
ningsproces van de rol van primordiaal belang die de kleine ondernemin-
gen in de Europese economie spelen. Het doel van de Europese “Small
Business Act” bestaat er inderdaad in om de algemene benadering van het
ondernemerschap te verbeteren, om het principe “Eerst aan de KMO den-
ken” definitief te verankeren en om de KMO op een accurate manier te
helpen bij het overwinnen van de problemen die een rem kunnen zetten op
hun ontwikkeling.  

We sommen hieronder enkele concrete pistes en doelstellingen van de Europese
Commissie op : 
> Elk wetgevend of administratief initiatief laten voorafgaan door een “KMO test”

om te zien welke impact het zal hebben voor de KMO;  
> De mogelijkheden tot staatshulp voor de KMO vergroten; 
> Het pallet van financiële producten die door Europa aan de KMO worden aan-

geboden, verbreden, meer fondsen vrij maken voor microkredieten en de toe-
gang tot grensoverschrijdend risicokapitaal vergemakkelijken;

> De vervaldatum voor de betalingen inperken zodat de KMO binnen de dertig
dagen worden betaald; 

> Sommige kleine economische spelers zoals kappers en restauranthouders
helpen.

Het spreekt voor zich dat we die verschillende dossiers aandachtig zullen opvol-
gen en met al onze mogelijkheden elk voorstel zullen steunen dat gericht is op
het verbeteren van de omgeving waarin onze zelfstandige leden en be-
drijfslijders moeten werken. In afwachting hopen we dat dit magazine u
zoals elke maand een beetje kan helpen om uw zaak zo efficiënt moge-
lijk te leiden! We wensen u alvast veel leesgenot. ■
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Tijdschrift gratis toegestuurd aan alle leden
van het SDZ en handelsverenigingen

Editoriaal
De KMO zijn de echte 
reuzen van onze economie! 
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BTW

Stimulering van de bouw van woningen

De federale ministerraad van 29 januari
2009 heeft een ontwerp van koninklijk

besluit goedgekeurd dat in het kader van
het relanceplan een aantal maatregelen in-
voert om de bouw van woningen te stimu-
leren. De maatregelen zijn tijdelijk en gel-
den tot eind 2009.
Verlaging van het btw-tarief tot 6% voor:
> de afbraak en heropbouw van wonin-

gen toegepast op het werk in onroerende
staat in het kader van het sociale huisves-
tingsbeleid;

> de oprichting en levering van privé-wonin-
gen bestemd voor de unieke of hoofd za -
kelijke domicilie van de eigenaar en enkel
op een schijf tot 50.000 euro; 

> de publieke sociale huisvesting: privé-wonin-
gen bestemd om te verhuren of te verkopen als sociale huisvesting geleverd
aan provinciën, intercommunale maatschappijen, gemeenten, intercommunale
openbare centra voor sociale hulp en andere centra voor sociale hulp. 

De werken in onroerende staat aan psychiatrische verzorgingstehuizen en initia-
tieven van beschut wonen kunnen eveneens het verlaagde btw-tarief genieten.  

Absenteïsme

Bijna de helft van de Belgen durft zich wel eens
ziek melden zonder geldige reden

E en opiniepeiling van de carrièresite Monster onder werknemers uit heel Europa toont
een groot contrast tussen het aantal ongewettigde ziektedagen van de Belgen en de

rest van de Europeanen. 
Monstermeter stelde aan 27.291 Europese werknemers – waarvan 2740 Belgische - de
vraag: ‘Hoeveel dagen heb je jezelf dit jaar ziek gemeld terwijl dit in werkelijkheid niet het
geval was?’. De gemiddelde Europese en Belgische cijfers zijn de volgende: 

RIZIV

Klachtenbeheersysteem

S inds 1 september 2008 is het RIZIV met
een gecentraliseerd klachtenbeheersys-

teem gestart. Het RIZIV wil nog meer een
luisterend oor zijn voor zijn gebruikers en
partners om zo de kwaliteit van zijn dienst-
verlening en werking te kunnen verbeteren.
Wie kan een klacht indienen? Elke persoon
of organisatie die in contact staat met de
diensten van het RIZIV.
Met welke klachten kunt u hier terecht? Alle
klachten die betrekking hebben op de wer-
king van het RIZIV en de kwaliteit van zijn
dienstverlening. 
Hoe een klacht indienen? Vul bij voorkeur
het klachtenformulier. Dat formulier is ook
op papier beschikbaar:

> aan het onthaal van het RIZIV, 
Tervurenlaan 211 - 1150 Brussel 

> via het telefoonnummer 02/739.70.95

Nooit 53% Belgen 73% Europeanen

1 tot 2 dagen 21% Belgen 12% Europeanen 

3 tot 4 dagen 17% Belgen 6% Europeanen 

Meer dan 4 dagen 9% Belgen 8% Europeanen

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Nog steeds geen certificatie van veiligheids- 
en gezondheidscoördinatoren

Relanceplan

Fiscale maatregelen
voor werknemers

De federale ministerraad heeft in het ka-
der van het relanceplan een reeks fisca-

le maatregelen voor werknemers goedge-
keurd. 
> Maaltijdcheques: in uitvoering van het IPA

zal de tussenkomst van de werkgever of
de onderneming aftrekbaar worden ten
belope van 1 euro.  

> Personenbelasting en bedrijfsvoorheffing:
de belastingvermindering voor tijdelijke
werkloosheidsuitkeringen voor gehuwde
of wettelijk samenwonende tijdelijke werk-
lozen wordt niet gecumuleerd berekend. 

> Nacht- en ploegenpremies: verhoging van
de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van
10,07% naar 15,6% vanaf 1 juni 2009. 

> Overwerk: verhoging van het aantal over -
uren tot 100 in 2009 en 130 in 2010 waarop
de belastingvermindering en de vrijstelling
van bedrijfsvoorheffing van toepassing
zijn. 

> Verhoging van de vrijstelling van bedrijfs-
voorheffing van 65% tot 75% vanaf 
1 janu ari 2009 voor ondernemingen en 
instellingen die onderzoekers tewerk-
stellen. 

> Verhoging van de vrijstelling van bedrijfs-
voorheffing tot 0,75% op 1 juni 2009 en
1% vanaf 1 januari 2010 (algemene maat-
regel).

T ot nu toe is nog geen enkel certificatie-
instelling door het Belgisch Accredita-

tiesysteem geaccrediteerd om de veilig-
heids- en gezondheidscoördinatoren te cer-
tificeren, omdat het certificatieschema nog
niet in een besluit is vastgesteld.
Zolang het certificatieschema niet in een
besluit is vastgesteld en geen certificatie-
instelling is geaccrediteerd om de coördi-
natoren te certificeren:
> kunnen de coördinatoren niet voldoen

aan de verplichtingen in verband met cer-

tificatie, zoals voorgeschreven in artikel
65 van het koninklijk besluit van 25 janu-
ari 2001 betreffende de tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen; 

> kan aan de coördinatoren geen verwijt
worden gemaakt over het niet naleven
van deze verplichtingen; 

> kunnen de coördinatoren niet gesanc-
tionneerd worden voor het niet naleven
van deze verplichtingen; 

> past het niet om de certificatie in lasten-
boeken op te leggen. 
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Kinderen

Invoering van 
de elektronische 
identiteitskaart 

De federale ministerraad heeft een project
voor de voorbereiding van de algemene 

invoering van de elek tronische identiteitskaart
voor kinderen onder de twaalf jaar, Kids
ID, goed gekeurd.
De Kids ID biedt een reële meerwaarde voor
de veiligheid van het document en maakt au-
thentificatie en leeftijdscontrole mogelijk bij in-
ternet- en andere toepassingen voor kinderen.
De Kids ID kan na een voorberei dings periode
in alle gemeenten worden aangevraagd door
de persoon die het ouderlijke gezag uitoe-
fent. De datum waarop de Kids ID beschikbaar
zal zijn wordt met een ministerieel besluit in
het Staatsblad bekendgemaakt.  

Relanceplan

Uitvoering van het sociale luik 

De federale ministerraad heeft in het kader van het relanceplan en de 
begroting 2009 in tweede lezing een reeks sociale maatregelen goedge-

keurd die als doel hebben de koopkracht te verbeteren. 
> De inkomensgarantie voor ouderen stijgt op 1 juni 2009 met 0,6% en op 

1 januari 2010 met 0,8%. De inkomensgarantie voor ouderen geeft oude-
ren die niet over voldoende middelen beschikken financiële steun.

> De tegemoetkoming voor personen met een handicap (inkomensvervan-
gende tegemoetkoming) stijgt op 1 juni 2009 met 2%. 

> Het leefloon en gelijkgestelde sociale uitkeringen stijgen op 1 juni 2009
met 2%. De minimumpensioenen worden met 3% verhoogd. Het mini-
mumpensioen voor zelfstandigen stijgt op 1 augustus 2009 met 3%. Het
minimum gezinspensioen zal dan 1.213,44 EUR bedragen en het pensioen
voor alleenstaanden en het overlevingspensioen 920,62 euro. Het gewaar-
borgd minimumpensioen voor werknemers stijgt op 1 juni 2009 met 3%.
Het minimum gezinspensioen zal dan 1.255,69 EUR bedragen en het pen-
sioen voor alleenstaanden en het overlevingspensioen 1.004,87 euro. 

> Het minimumrecht per loopbaanjaar voor pensioenen die na 1 september
2009 ingaan, stijgt op 1 september 2009 met 5,05%. 

PWA-cheques 

DUURDER

Met de PWA-cheques kan men klein
tuinonderhoud, administratieve

hulp, oppas en begeleiding van kinderen
of zieke personen, andere huishoudelij-
ke taken die niet in aanmerking komen
voor de dienstencheques (behangen,
schilderen, kleine onderhouds- of her-
stellingswerken...) betalen.
De aankoopprijs van de PWA-cheques
is sinds 1994 ongewijzigd gebleven, ter-

wijl de spilindex 14 keer overschre-
den werd. De PWA-cheques zijn voor
de gebruiker dus telkens goedkoper ge-
worden. Indien de minimum aankoop-
prijs sinds 1994 geïndexeerd was ge-
weest, dan bedroeg die nu 6,50 EUR
voor de gebruiker. De minimum prijs
wordt vanaf 1 januari 2009 bij aan-
koop 5,95 EUR in plaats van 4,95 euro. 

Sollicitaties

Via mail steeds populairder

De overgrote meerderheid van de Belgen
solliciteert het liefst via mail. En de popu-

lariteit van sollicitatiemails is de voorbije 2 ja-
ren spectaculair gestegen, zo blijkt uit onder-
zoeken van StepStone. 
De overgrote meerderheid van de Belgen
(74%) solliciteert het liefst via mail. Dit is een
aanzienlijke stijging tegenover 2 jaar gele-
den, toen slechts iets meer dan de helft van
de Belgen voor sollicitaties via mail koos. On-
line sollicitatieformulieren komen op de twee-
de plaats in de top 4 van de populairste ma-
nier van solliciteren. Online solliciteren blijkt
dus duidelijk het populairst te zijn.
Het stijgend succes van e-mails gaat vooral
ten koste van de traditionele sollicitatiebrief
per post. Die wordt momenteel nog slechts door 5% van de deelnemers gebruikt
(tegenover 20% in 2006). De brief komt daarmee op dezelfde hoogte als telefoni-
sche sollicitaties. Een aantal sollicitanten kiest er namelijk voor om een bedrijf op te
bellen om zichzelf voor te stellen.

Strijd tegen de digitale kloof

Hergebruik van informaticamateriaal
van de federale 

overheid 
De federale ministerraad heeft eenamendement op het vooront-werp van wet houdende niet dringendediverse bepalingen goedgekeurd.Het amendement creëert de wettelijkebasis die de minister voor Maatschappe-lijke Integratie en de minister bevoegdvoor de Informatisering van de Staat detoestemming verleent om het niet-gebruikte  computermateriaal  van deFOD’s en de federale publiekrechtelijkepersonen te recupereren en gratis teverdelen voor de realisatie van het Nationaal Plan ter bestrijding van de 

digitale kloof.De POD Maatschappelijke Integratie  zalvia een overheidsopdracht voor drie jaareen extern recyclagebedrijf selecterendat over een specifieke expertise bes-chikt  op het vlak van recyclage van in-formaticamateriaal, en ook een belan-grijk logistiek en herverdelingsnetwerktot zijn beschikking heeft. Het bedrijf zalhet informaticamateriaal gratis ter bes-chikking stellen in het kader van sociale
projecten.
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Bulgaarse en Roemeense werknemers

Overgangsperiode verlengd 

B ulgarije en Roemenië zijn op 1 januari 2007 tot de EU toege-
treden. Tijdens de overgangsperiode kunnen Bulgaarse en

Roemeense werknemers zich niet beroepen op het vrije verkeer
van werknemers. Ze kunnen wel een arbeidsvergunning krijgen,
zonder arbeidsmarktonderzoek indien ze werken in een knel-
puntberoep dat erkend is door een gewestelijke overheid.
De ministerraad van 5 december 2008 heeft een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd dat de overgangsperiode voor de
tewerkstelling van Bulgaarse en Roemeense werknemers met
drie jaar tot 31 december 2011 verlengt. De regering kan die 
periode nog voor 2011 met een koninklijk besluit inperken. 

Brutoloon Tewerkstellingspremie 
per kwartaal per kwartaal

2.400 EUR – 4.200 euro 1.200 euro
4.200 EUR – 6.000 euro 2.100 euro

6.000 EUR – 10.500 euro 3.000 euro
Vanaf 10.500 euro 4.500 euro

Aanwerving van 50+ers

Uitgebreidere tewerkstellings -
premies van de VDAB 

De tewerkstellingspremie 50+ is een maatregel van de Vlaamse
Regering die een betekenisvolle vermindering van de loonkost

meebrengt voor de werkgevers die een niet-werkende werkzoe-
kende 50-plusser aanwerven met een contract van onbepaalde
duur. Deze loonkostvermindering geldt voor 4 kwartalen. De maat-
regel is m.a.w. een lastenvermindering voor de ondernemingen,
gekoppeld aan effectieve aanwervings- en tewerkstellingsvoor-
waarden.
Ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december
2008, dat tot op heden nog niet gepubliceerd werd in het Belgisch
Staatsblad, zullen er vanaf 1 januari 2009 vier premies bestaan
i.p.v. de bestaande drie premies en zullen de premies verhoogd
worden.Hinder bij openbare werken

Vergoeding 

S inds 2007 hebben
zelfstandigen die

hun zaak tijdelijk moeten
sluiten door hinder van
openbare werken recht
op een forfaitaire vergoe-
ding. Reeds vrij snel
bleek dat deze regeling
niet werkbaar was in de
praktijk. Daarom heeft
de regering besloten om
ze te wijzigen. Zo wordt
de inkomenscompensa-
tievergoeding opgetrokken van 44 naar 70 EUR per dag, de
aanvraagprocedure wordt vereenvoudigd en de voorwaar-
den worden versoepeld. De aanpassingen gelden vanaf 1
januari 2009.

Verkochte dienstencheques

Stijging in 2008

Volgens de cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie-

ning (RVA) kwam het aantal verkochte dienstencheques in

2008 uit op 73 596 906. Dat is een forse stijging ten opzichte

van de iets meer dan 53 miljoen verkochte cheques in 2007. 

Ook het aantal gebruikers is aanzienlijk gestegen: van 602 562

ingeschreven gebruikers in 2007 naar 772 460 gebruikers vorig

jaar.
Met dienstencheques kunnen werknemers kleine huishoude-

lijke taken uitvoeren bij particulieren. De werknemers hebben

een arbeidscontract bij een werkgever. De dienstencheques

scheppen nieuwe banen en dringen het zwartwerk terug. Aantal verkeersdoden

Opmerkelijke daling in 2008

U it de jongste cijfers van het
Observatorium voor de

Verkeersveiligheid blijkt dat het
verkeer vorig jaar een pak min-
der levens eiste. De resultaten
van de meting tussen 1 de-
cember 2007 en 30 november
2008 brachten aan het licht dat
het aantal dodelijke verkeers-
ongevallen met 12,3 % ten op-
zichte van een jaar eerder. In
totaal lieten 857 mensen het
leven in het verkeer, 120 min-
der dan vorig jaar.
De laatste jaren was steeds
een lichte verbetering merk-
baar. Deze tendens zette zich
voort en boekte een opmerke-

lijke vooruitgang in 2008. Voor-
al op autosnelwegen vielen 
beduidend minder dodelijke
slachtoffers, want er was een
daling met 16,8 %. 
De weekendongevallen eisen
in verhouding nog steeds de
meeste slachtoffers en zijn ern-
stiger dan de ongevallen tijdens
de rest van de week.

Vreemdelingen

Elektronische identiteitskaart

7 60.000 vreemdelingen die in België wonen gaan voortaan 
kunnen profiteren van een elektronische identiteitskaart.

Deze nieuwe kaarten zijn vergelijkbaar met de kaarten die momen-
teel al 7,5 miljoen Belgen in hun bezit hebben: ze hebben hetzelfde

formaat en dezelfde functionaliteiten.
In tegenstelling tot de Belgische elektronische identiteitskaarten

die allemaal identiek zijn, zal een andere kleur en een andere letter
(A tot F) ervoor zorgen dat vreemdelingen uit de Europese Unie

makkelijk te herkennen zijn van de andere.
Na een testfase waarin al 30.000 kaarten zullen uitgegeven zijn, zal

de algemene uitreiking ervoor zorgen dat vreemdelingen van 
dezelfde mogelijkheden kunnen gebruikmaken als de Belgen, 

onder andere online diensten zoals Tax-on-web.
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De crisis overwinnen

Een kredietbemiddelaar 
voor ondernemingen
De federale regering benoemde 
onlangs Chris Dauw tot kredietbe-
middelaar voor de ondernemingen.
Alle ondernemingen die problemen
ondervinden om zich te financie-
ren en die er niet in slagen die op
te lossen, kunnen op hem een be-
roep doen.

I n de loop van 2008 heeft de onrust op
de financiële markten de manier waar-
op de interbankenmarkt functioneert

ernstig in het gedrang gebracht. Daardoor
pasten de banken met name strakkere
herfinancieringsvoorwaarden toe. Sinds-
dien is er sprake van een internationale
kredietcrisis. De macro-economische indi-
catoren bevestigen de achteruitgang van
het ondernemingsklimaat in ons land, in
een algemene context van economische
recessie.

Een kredietcrisis vermijden
De financiële instellingen zullen daardoor
waarschijnlijk minder bereid zijn om pro-
jecten voor de start of de ontwikkeling van
ondernemingen te ondersteunen. De ne-
gatieve impact op de voorwaarden voor de
krediettoekenning aan ondernemingen
lijkt bijgevolg evident : verhoogde kosten,
hogere eisen voor de waarborgen en zelfs
kredietweigering.
Het opvolgen van deze moeilijkheden is
essentieel, omdat het nodig is om een kre-
dietcrisis te vermijden bij ondernemingen,
die bij gebrek aan adequate financiering,
niet meer de motor kunnen zijn die zij nor-
maal gezien vormen in de ontwikkeling van
de economie. Met als gevolg nefaste gevol-
gen voor de sociaaleconomische omge-
ving, en in het bijzonder voor de tewerk-
stelling van zowel loontrekkenden als zelf-
standigen.
Als referentiecentrum op nationaal niveau
met betrekking tot KMO-financiering zal
het Kenniscentrum voor Financiering van
KMO (KeFiK) de rol van kredietbemidde-
laar voor ondernemingen op zich nemen.
Deze maatregel past in het kader van het

federaal plan voor de KMO en, meer alge-
meen, in het economisch herstelplan van
de federale regering.

Opdracht 
van de kredietbemiddelaar
De kredietbemiddelingsopdracht is be-
schikbaar voor iedere onderneming, be-
drijfsleider, ambachtsman, handelaar, be-
oefenaar van een vrij beroep of individueel
ondernemer, die bij zijn bank(en) moeilijk-
heden ondervindt om het financieringspro-
bleem op te lossen. 

De federale overheid wil een doeltreffende
dienst aanbieden, ter ondersteuning van
de economie en meer bepaald van de
KMO’s. De bemiddelingsdienst, met col-
lectieve deelname van alle betrokken acto-
ren, waaronder de beroeps- en sectoror-
ganisaties, is een noodzakelijke voorzie-
ning voor de economische herstructure-
ring van het land.
Concreet zal de kredietbemiddelaar
> een aanspreekpunt vormen voor elke

ondernemer die financieringsproblemen
ondervindt, en geen enkele KMO aan zijn
lot overlaten wanneer hij wordt gecon-
fronteerd met problemen om aan de no-

dige financiering te geraken. Het motto
hierbij is « Geen enkele onderneming
moet  alleen staan met haar proble-
men ». Hiervoor kan de betrokkene recht-
streeks zijn dossier indienen bij de kre-
dietbemiddelaar; 

> de dossiers analyseren om in de mate
van het mogelijke oplossingen voor te
stellen en alle grote niet opgeloste pro-
blemen aanhangig maken bij de rege-
ring, en desgevallend hiervoor oplossin-
gen voorstellen; 

> de dialoog en het overleg bevorderen tus-
sen de ondernemingen en hun financiële
instelling; 

> de maatregelen van de overheidsmaat-
regelen ter ondersteuning van de econo-
mie bekend maken en overleggen met
de instellingen ter zake; 

> indien nodig, optreden als kredietbemid-
delaar met de andere overheden (belas-
tingsontvanger, openbare instellingen
van sociale zekerheid...); 

> verzekeren van een periodieke rapporte-
ring aan de overheden, met inbegrip van
het uiten van voorstellen en aanbevelin-
gen.

Een beroep doen 
op de kredietbemiddelaar
U bent een onderneming, een bedrijfslei-
der, handelaar, ambachtsman, beoefenaar
van een vrij beroep, of kandidaat-onderne-
mer? U ondervindt moeilijkheden bij de fi-
nanciering van uw onderneming en u slaagt
er niet in deze op te lossen? De kredietbe-
middelaar kan u helpen om te bemiddelen
met uw bank(en) om tot een oplossing te
komen. 
Hiervoor moet u een dossier voor krediet-
bemiddeling openen. Dat kunt u doen op
twee manieren, namelijk: 
> het formulier invullen en versturen naar

kredietbemiddelaar@cefip-kefik.be 
> of het formulier afdrukken, invullen en

doorfaxen naar de kredietbemiddelaar
op het nummer: 02/209.08.34. 

>> C o n t a c t
Groen Nummer: 0800/84.426.

Chris Dauw, Kredietbemiddelaar
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Initio, de nieuwe lening voor KMO’s
Initio is een interessante lening die door het participatie-
fonds wordt toegekend aan kleine ondernemingen en aan
zelfstandigen. Initio is een achtergestelde lening die de 
financiële structuur van een onderneming verbetert. Deze
lening heeft als bijzonder kenmerk dat de onderneming
eerst het akkoord van het participatiefonds kan bekomen
vooraleer naar de bank te stappen.

Wat?
> Rentevoet = 3% het eerste jaar.
> Rentevoet gelijk aan de BEPR de daaropvolgende jaren. 
> Achtergestelde lening.  
> Looptijd van 3, 5, of 7 jaar volgens de aard van het project.  
> mogelijkheid van vrijstelling van terugbetaling van ka-

pitaal van 1 jaar, volgens de aard van het project.  
> geen waarborgen in geval van een natuurlijk persoon,

borgstelling actieve vennoten in geval van een KO met
rechtspersoonlijkheid.  

> maximum ¤ 100.000, bovendien beperkt tot: 
• 50% van het totale investeringsbedrag (het saldo moet

bestaan uit een eigen inbreng en een bankkrediet; 
• vijf maal uw eigen inbreng.  

> voor Initio is een garantie verleend binnen het kader-
programma voor concurrentievermogen en innovatie
van de Europese Gemeenschap.

Hoe? 
Initio wordt aangevraagd via het kredietaanvraag -
formulier beschikbaar onder formulieren. Dat for-
mulier is bestemd voor de kredietaanvrager en

moet ingevuld worden met de hulp van erkende boekhou-
der(-fiscalist) die lid is van  BIBF, een externe accountant
die lis is van  IAB of  een bedrijfsrevisor  die lid is van IBR.

Voor wie?
Deze lening is bedoeld voor zowel natuurlijke als rechts-
personen, voor zover zij beantwoorden aan het KO-crite-
rium. Zij richt zich op zelfstandigen en vrije beroepen die
hun activiteiten in hoofdberoep uitoefenen.

Voor wat?
Deze lening is bedoeld voor de financiering van materië-
le, immateriële en financiële investeringen, of ook de 
financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal die 
gepaard gaat met de start van de activiteit of de realisatie
van het betrokken investeringsproject.
Het Participatiefonds financiert enkel nieuwe investeringen
(ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal)
maar aanvaardt geen herfinanciering van verbintenissen
die aangegaan werden bij andere kredietinstellingen, of het
nu gaat om het overnemen van uitstaande bedragen of het
herstructureren ervan, noch herfinanciering of betaling van
andere reeds bestaande schulden, al dan niet achterstallig.
Zo is bijvoorbeeld de betaling van achterstallige schulden
tegenover de RSZ of btw-administratie uitgesloten.
Initio is niet bestemd voor aankoop of nieuwbouw van 
onroerende goederen. Het gebruik van de Initio-lening

ter financiering van verbouwingen (dit zijn werken die
wijzigingen aan de structuur van het gebouw zelf

met zich brengen) van een pand is beperkt tot 10%
van het globale investeringsbedrag (uitzonderin-
gen zijn mogelijk, maar moeten vooraf met het
Fonds besproken worden).
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Initio kan eveneens de overname van een activiteit door
starters financieren. Zowel natuurlijke als rechtsperso-
nen komen in aanmerking voor zover zij, inclusief de over
te nemen of de overgenomen onderneming, als KO kun-
nen beschouwd worden.
De lening moet bestemd zijn voor de financiering die ge-
paard gaat met de overdracht van een onderneming. Met
dit laatste wordt bedoeld de overdracht onder bezwaren-
de titel van een KO of een zelfstandige activiteit uitgebaat
door een natuurlijke of een rechtspersoon.
Omvat de overdracht een activiteit uitgeoefend door één
of meerdere natuurlijke personen dan dient de volledige
handelszaak te worden overgenomen, of dient per over-
drager het geheel van zijn aandeel in de handelszaak te
worden overgenomen, waarbij de overnemer uiteindelijk
de referentieaandeelhouder wordt.
Is de overdrager een rechtspersoon, dan dient de volledi-
ge handelszaak of de meerderheid van de aandelen te
worden overgenomen. Bij de overname van de meerder-
heid van de aandelen dient de overnemer bovendien het
dagelijkse beheer uit te oefenen met uitsluiting van de
overdragers.

Maximumbedrag
Het maximumbedrag van de lening van het Participatie-
fonds is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen:
> 100.000 EUR; 
> 5 maal de eigen inbreng; 
> 50% van het totale investeringsbedrag (het saldo moet

bestaan uit een eigen inbreng en een bankkrediet).
Het minimumbedrag voor de lening van het Participatie-
fonds bedraagt 7.500 EUR.

Looptijd
De looptijd van de lening is 3, 5 of 7 jaar en hangt af van
de aard van te financieren investering . De looptijd van de
aanvullende lening van de kredietinstelling moet ten
minste gelijk zijn aan de looptijd van de Initio-lening min
1 jaar.

Rentevoet
De rentevoet is vast en gelijk aan de BEPR in functie van
de looptijd, verminderd tot 3 % het eerste jaar.

Terugbetaling
Twee aflossingsmethodes zijn mogelijk: 
> maandelijkse of driemaandelijkse variabele aflossin-

gen (constant kapitaal/degressieve interesten) 
> maandelijkse constante aflossingen (progressief kapi-

taal/degressieve interesten) 
Bovendien kan op vraag van de ondernemer eveneens
een vrijstelling in kapitaalsaflossing gedurende 1 jaar
worden toegestaan.

Waarborgen
Indien de aanvrager van Initio een natuurlijke persoon is,
wordt er geen waarborg gevraagd. Als Initio wordt toege-
kend aan een KO met rechtspersoonlijkheid, dan zal 
enkel de borgstelling van de actieve vennoten worden 
gevraagd.

Achtergesteld
De achterstelling komt er in de praktijk op neer dat de 
lening van het Participatiefonds wordt gelijkgesteld met 
eigen vermogen. De achterstelling vermindert namelijk het
risico voor de andere kredietverleners, waardoor het gewo-
ne bankkrediet gemakkelijker kan worden verkregen. 
Op juridisch vlak kan de achterstelling als volgt worden
omschreven: de achterstelling bestaat erin dat het Parti-
cipatiefonds verzaakt aan de gelijkheid van behandeling
ten aanzien van andere schuldeisers. Dit houdt in dat bij
samenloop en dus als meerdere schuldeisers gelijktijdig
hun aanspraken laten gelden, het Participatiefonds aan-
vaardt dat de andere schuldeisers eerst worden terugbe-
taald. Dit geldt echter niet voor de zaakvoerders van de
onderneming, de vennoten of bestuurders van de vereni-
ging of vennootschap, de niet-institutionele schuldeisers
die geen vordering hebben waarvan de datum vaststaat,
met uitzondering van de leveranciers waarvan het bewijs
van vordering de regels van het handelsrecht volgt.

Sectorale beperkingen
Volgens de geldende wetgeving voor het Participatie-
fonds zijn alle sectoren toegelaten.
Wegens de verordening 1998/2006 van 15/12/06 van de
Europese Commissie zijn er wel beperkingen voor de
landbouw- en transportsector en voor de uitvoer. 
Neem contact op met de start-updesk van het Participa-
tiefonds voor alle bijkomende inlichtingen: 
starters@fonds.org. ■
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Slachtoffer van wegenwerken?

Maart 200911

Hulp van het Brussels Gewest!
Belemmeren werken minstens twee maanden lang de toegang tot uw handelszaak of zal dit in de toekomst
gebeuren? U kunt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot 4.000 EUR steun ontvangen om uw kaspositie te
versterken of om uw kosten de baas te kunnen! 

W egenwerken bezorgen ondernemingen vaak
heel wat overlast. Klanten beslissen om elders
te gaan kopen, in een wijk die gemakkelijker te

bereiken is en waar het aangenamer winkelen is. Hoe
langer de wegenwerken duren, hoe moeilijker het voor
zelfstandige ondernemers is om het trouwe klantenbe-
stand van vóór de wegenwerken terug te winnen. Dat
leidt onvermijdelijk tot omzetverlies. Het duurt verschil-
lende maanden om dat goed te maken. Sommige onder-
nemers bevestigen zelfs dat het zo goed als onmogelijk
is om de verloren omzet nog te recupereren. Als gevolg
van deze onvoorziene risico’s worden ook ondernemin-
gen die intrinsiek heel gezond zijn, soms geconfronteerd
met enrstige liquiditeitsproblemen.  
De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
besliste dan ook om steun toe te kennen aan de kleine en
middelgrote ondernemingen die hinder ondervinden van
wegenwerken die meer dan twee maanden duren.  

In welke gevallen?
Belemmeren werken minstens twee maanden lang de
toegang tot uw handelszaak of zal dit in de toekomst 
gebeuren? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest springt u
bij indien u om deze reden genoodzaakt wordt een con-
tract voor kaskrediet of een krediet op korte termijn bij
een kredietinstelling af te sluiten of via een avenant een
bestaand kredietcontract moet verlengen.  
Opgelet! Uw kredietinstelling moet een voorstel aan u heb-
ben overgemaakt in de tijdspanne tussen de aankondiging
van de werken en de effectieve einddatum ervan. Het con-
tract voor dit krediet (of de avenant van een lopend krediet)
mag dus niet afgesloten zijn voor de aankondiging van de
werken. Indien de werken langer duren dan voorzien, kunt
u opnieuw een steunaanvraag indienen. 

Welke tussenkomst? 

Steun tijdens perioden 
van openbare werken

Percentage 4% van het ingeschreven kapitaal 
van de steun in het kader van het kaskrediet 

of krediet op korte termijn

Minimumbedrag 400 €
van de steun  

Maximumbedrag 4.000 €
van de steun 

Hoe? 
U mag uw steunaanvraag indienen zodra de werken aan
de openbare weg officieel bekendgemaakt zijn. Uw aan-
vraag moet de volgende documenten bevatten:
> het aanvraagformulier;
> de type-overeenkomst;
> een plan met de exacte ligging van uw onderneming;

> een kopie van het kaskredietcontract, een kortlopend
kredietcontract of een avenant aan een bestaand con-
tract, afgesloten met uw kredietinstelling, of een kopie
van de offerte voor het kaskredietcontract, kortlopend
kredietcontract of avenant aan een bestaand contract;

> een document met vermelding van alle minimum-
steun (de minimis) die uw onderneming verkregen
heeft tijdens het lopende belastingjaar en de twee voor-
gaande belastingjaren. “De minimis” steun die werd
ontvangen van alle mogelijke overheden tijdens het lo-
pende belastingjaar en de twee voorgaande. 

Binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het dos-
sier deelt het Bestuur u de beslissing mee. ■

Contact
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bestuur Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen

Kruidtuinlaan 20 - 1035 Brussel 
Tel: 02 800 34 27

E-mail: expa.eco@mbhg.irisnet.be 
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Verwarming

Forfaitaire vermindering

Het koninklijk besluit dat
een financiële tege-

moetkoming toekent om 
gezinnen te helpen bij het
betalen van de energiefac-
tuur werd gepubliceerd op
26 januari 2009.  
Deze tegemoetkoming van
de federale regering is be-
stemd voor gezinnen die
zich verwarmen met aard-
gas, elektriciteit, huisbrandolie/mazout, bulkpropaan of
lamppetroleum type C, die niet voldoen aan de voorwaar-
den van het Sociaal Verwarmingsfonds en waarvan het
jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger ligt
dan 26.000 euro. 
U moet de forfaitaire vermindering van 105 EUR per gezin
aanvragen bij de FOD Economie. U hoeft enkel het aan-
vraagformulier in te vullen dat u van uw elektriciteitsleve-
rancier ontvangt. U kunt het ook downloaden op de web-
site van de FOD Economie: www.economie.fgov.be.

Maandelijkse teruggave van BTW-belastingtegoeden

Meer begunstigden 

De federale ministerraad van 29 januari 2009 heeft een ont-
werp van koninklijk besluit goedgekeurd. Dit ontwerp geeft

meer belastingplichtigen recht op de maandelijkse teruggave
van belastingtegoeden. Het gaat om belastingplichtigen die
maandelijkse btw-aangiften indienen en die door de aard van
hun activiteiten een structureel btw-belastingtegoed hebben.
Volgende categorieën komen in aanmerking voor de teruggave:

> belastingplichtigen die in België goederen en diensten le-
veren waarvoor de medecontractant belastingen verschul-
digd is en die dus voor die handelingen geen btw meer
moeten betalen (bijvoorbeeld: bouwsector, levering van
beleggingsgoud); 

> de belastingplichtigen die werk in onroerende staat ver-
richten,  gebouwen opleveren of zakelijke rechten op 
gebouwen vestigen, overdragen of wederoverdragen als
die handelingen onderworpen zijn aan het verlaagd btw-
tarief van 6%;

> in bepaalde gevallen de belastingplichtigen die leveringen
van goederen en diensten verrichten die in het buitenland
plaatsvinden en waarvoor ze geen btw in België moeten
betalen. 

Beroepskaart

Procedureaanvraag 

S inds 1 juli 2007 moesten de beroeps-
kaarten reeds afgehaald worden bij een

erkend ondernemingsloket naar keuze. Van-
af 1 januari 2009 moet men zich ook voor
de aanvraag, wijziging, hernieuwing of ver-
vanging van een beroepskaart wenden tot
een erkend ondernemingsloket. Men hoeft
hiervoor dus niet langer via de gemeente
passeren. Het toekennen of weigeren van
de vergunning blijft echter de bevoegdheid
van de FOD Economie, Dienst Economi-
sche vergunningen. Deze vernieuwde pro-
cedure zal ervoor zorgen dat de aanvrager
sneller zal weten of de beroepskaart wordt
toegekend of geweigerd. 

Bij de aanvraag tot verkrijging, wijziging,
hernieuwing of vervanging van de be-
roepskaart betaalt de aanvrager 140 euro.
Zodra de kaart kan afgeleverd worden,
verwittigt de Dienst Economische Ver-
gunningen de aanvrager, zodat de be-
roepskaart bij het vooraf aangeduide on-
dernemingsloket kan afgehaald worden.
Het ondernemingsloket controleert de
identiteit van de aanvrager en int het be-
drag voor het afleveren van de kaart, zijn-
de 90 EUR per jaar waarvoor de kaart uit-
gereikt wordt.
Bron: Acerta

Laattijdige betaling door overheid

Meldpunt 

De Minister voor Ondernemen en Vereen-
voudigen heeft een nieuwe website ge-

opend: www.quickonomie.be. De bedoeling
is dat ondernemers en hun adviseurs via
deze website melding kunnen doen van laat-
tijdige betalingen door de overheid.
In deze moeilijk economische omstandighe-
den is het immers belangrijk dat onderne-
mingen kunnen rekenen op een tijdige bet-
aling van hun facturen voor werken en/of
diensten die zij geleverd hebben voor de

overheid. De wettelijke betalingstermijn voor
de overheid is wettelijk vastgesteld op 50
dagen. Vaak blijkt dat deze termijn niet wordt
gerespecteerd. De website is bedoeld om
concrete voorbeelden te verzamelen via een
meldpunt. De Minister verzekert dat hij de
meldingen concreet zal opvolgen en dat te-
gelijk een structurele aanpak zal worden uit-
gewerkt ten aanzien van alle overheden in
ons land. Tot slot benadrukt hij de vertrou-
welijkheid van de gegevens die u meldt. 

Tandheelkundigen

Reglementering van 
derdebetalersregeling 

De federale ministerraad heeft een
ontwerp van koninklijk besluit goed-

gekeurd dat het misbruik van de derde-
betalersregeling door sommige tand-
heelkundigen moet tegengaan.
Het nieuwe nationale akkoord tandheel-
kundigen-ziekenfondsen 2009-2010 be-
paalt dat de geconventioneerde tand-
heelkundige zich ertoe verbindt om ten
hoogste 75% van zijn verstrekkingen uit
te schrijven in de derdebetalersrege-
ling en in ten hoogste 5% ervan gebruik
te maken van de financiële noodsitu-
atie. Indien de tandarts die maxima over-
schrijdt, kan hij na een procedure van de
derdebetalersregeling worden uitgeslo-
ten. 
Men zal echter enkel de verstrekkingen
die een bepaald maximum overstijgen
controleren en bestraffen indien mis-
bruik wordt vastgesteld. Deze bepaling
werd toegevoegd na overleg met de
partners van het akkoord met de bedoe-
ling enkel manifeste gevallen van mis-
bruik van de derde beta lersregeling uit
te schakelen. De controle geldt niet voor
tandartsen die in sociaal achtergestelde
wijken werken of die patiënten behan-
delen met precaire financiële problemen
die bepaalde maxima overschrijden.
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Aantal arbeidsongevallen verminderen
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Sinds 1 januari van dit jaar is het stelsel ingevoerd van het verzwaard risico m.b.t. arbeidsongevallen. Dit 
systeem heeft tot doel het aantal arbeidsongevallen te verminderen door extra bijdragen te vragen aan de 
ondernemingen die het niet te nauw nemen met de preventie op arbeidsongevallen. De extra bijdrage in 
kwestie moet vervolgens gebruikt worden om het aantal arbeidsongevallen in de betrokken onderneming te
verminderen. Onze partner Acerta legde voor u dit thema onder de loep.

Wat is de bedoeling? 
De overheid is al een tijdje bezig om te
trachten het aantal arbeidsongevallen in
ons land te verminderen. Haar favoriete
aanpak is het “responsabiliseren” van de
ondernemingen door de bedrijven met veel
arbeidsongevallen in de portemonnee te
treffen. 
Het systeem van de bonus-malus werd in
2007 reeds ingevoerd, maar is pas in wer-
king getreden op 1 januari 2009. Het houdt
in dat bedrijven met een goede schadesta-
tistiek een lagere arbeidsongevallenpre-
mie zouden moeten betalen (tot max. 15
%), en ondernemingen met een slechte
statistiek, een hogere (tot max. 30 %). Die
schadestatistiek houdt rekening met de
arbeidsongevallen tijdens de afgelopen 3
jaren.
Daarnaast werd vanaf 1 januari van dit
jaar het systeem van het verzwaard risico
ingevoerd : ondernemingen met een zgn.
verzwaard risico moeten een extra bijdra-
ge betalen die gebruikt zal worden om
het aantal arbeidsongevallen te vermin-
deren. 

Wat is een verzwaard risico? 
We spreken van een verzwaard risico wan-
neer er in de loop van de observatieperiode
(op dit moment 2007, 2008 en 2009) min-
stens 5 arbeidsongevallen zijn geweest
(met uitsluiting van de ongevallen op weg
naar en van het werk), 

> met een arbeidsongeschiktheid van
minstens 1 dag tot gevolg (de dag van
het ongeval niet meegerekend); 

> of met dodelijke afloop;
Daarnaast moet de zgn. risico-index op
jaarbasis zowel in het laatste kalenderjaar
als in een ander kalenderjaar van de 
observatieperiode, minstens tienmaal de
risico-index bedragen van de activiteiten-
sector waartoe de onderneming behoort. 

Invoering systeem 
van ‘verzwaard risico’

Het is het Fonds voor arbeidsongevallen
dat de berekeningen uitvoert om tot de 
risico-index te komen. De formule om daar-
toe te komen, is gebaseerd op de verhou-
ding tussen het aantal arbeidsongevallen
en het aantal verloren kalenderdagen in de
firma tegenover het aantal tewerkgestelde
voltijdse equivalenten.
Als die berekeningen er in 2009 toe zouden
leiden dat er meer dan 100 ondernemingen
in aanmerking komen voor de betaling van
de extra bijdrage, zal het Fonds voor ar-
beidsongevallen hieruit de 100 bedrijven se-
lecteren waarvan de risico-index het meest
afwijkt van die van hun betrokken sector. In
2010 zullen 150 bedrijven worden geselec-
teerd, en in 2011 zullen dat er 200 zijn. 

Wat moet dat kosten? 
De extra bijdrage die moet betaald worden,
is een forfaitair bedrag dat afhangt van de
grootte van de onderneming. Ze bedraagt
3.000 EUR voor ondernemingen met min-
der dan 50 voltijdse equivalenten, en wordt
telkens verhoogd met 2.000 EUR per bijko-
mende schijf van 50 voltijdse equivalenten.

De bijdrage kan echter wel nooit meer dan
15.000 EUR bedragen. 

Waarvoor wordt 
die bijdrage gebruikt? 
De zgn. forfaitaire contributie moet door de
onderneming worden betaald aan haar ar-
beidsongevallenverzekeraar. Die zal die
bijdrage gebruiken voor de preventie van
arbeidsongevallen bij de betrokken werk-
gever. Zij stelt een actieplan voor aan de
werkgever met concrete preventiemaatre-
gelen om gelijkaardige arbeidsongevallen
te voorkomen. 
De werkgever moet dit actieplan en de
voorgestelde maatregelen onverwijld ter
kennis brengen van de interne of externe
dienst voor preventie en bescherming op
het werk, en, al naargelang het geval, van
het comité voor preventie en bescherming
op het werk, van de vakbondsafvaardi -
ging of van de werknemers zelf, om in sa-
menspraak met hen het actieplan op te
stellen. ■
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Info

Franchising: een ondernemend
antwoord op de crisis !
De veertiende editie van de beurs
Franchising & Partnership vindt
plaats op 1 en 2 april 2009 op Tour
& Taxis in Brussel.  Geruggensteund
door de Belgische Franchise Fede-
ratie zullen een zestigtal van Belgi-
sche en buitenlandse exposanten
uit sterk uiteenlopende franchise-
sectoren duizenden ondernemings-
gezinde bezoekers informeren over
franchising en de verschillende for-
mules van partnerovereenkomsten.

Minder risico’s, 
grotere opportuniteiten
Het huidige economische klimaat en de
gevolgen op de arbeidsmarkt zetten onge-
twijfeld tal van werknemers ertoe aan om
een nieuwe wending in hun loopbaan te
overwegen. Veel van de huidige succesvol-
le ondernemers hebben immers hun 
onderneming opgericht of een eigen pro-
ject uit de grond gestampt in economisch
ongunstige omstandigheden. Toch durven
velen de (grote) stap niet te zetten. De angst
om te falen remt nog steeds te veel dyna-
mische mensen af. 
Franchising biedt een ideale tussenoplos-
sing. Wie vreest voor het onbekende, kan
via het franchisesysteem steeds terugval-
len op de zekerheid van een beproefde for-
mule, en gebruik maken van de jarenlange
expertise en ondersteunende middelen,
zoals know how, marketing, en een goede
ingeburgerde merkbekendheid. 
Volgens de laatste GEM-studie (Global 
Enterpreneurship Monitor) blijkt in België
echter niet zozeer de faalangst de meest
belemmerde factor te zijn voor het niet
zelfstandig ondernemen, dan wel gebrek
aan opportuneiten tot ondernemerschap.
Zo geeft slechts 14% van de Belgen (te-
genover een Europees gemiddelde van
38%) aan opportuniteiten te zien om een
nieuwe onderneming op te starten. Met
andere woorden, het franchisesysteem
kan heel wat potentiële ondernemers op
interessante ideeën brengen en een ideale
handelsformule betekenen.

Vooral op vlak van jobcreatie kan franchis-
ing misschien helpen om de economie 
opnieuw aan te zwengelen: zo blijken fran-
chisenemers de afgelopen 3 jaar gemid-
deld 3,5 voltijdse aanwervingen te hebben
gedaan en de helft plant om ook de 
komende 3 jaar nog 1 of 2 mensen aan te
werven. 

Steeds meer nieuwe exposanten
Een ongezien aantal nieuwe franchisege-
vers zal dit jaar aanwezig zijn op de beurs
om potentiële partners te ontmoeten om
nieuwe verkooppunten te openen. Zo zul-
len bekende namen als Pizza Hut, Midas of
Fit For Fun voor de eerste keer deelnemen
aan de beurs. Het zeer succesvolle Frans
paviljoen (dat reeds voor de derde keer
wordt georganiseerd)  zal dit jaar met min-
stens 15 Franse formules een ruime waai-
er aan franchisemogelijkheden bieden aan
Belgische kandidaat-franchisenemers. 
Eregast van de beurs 2009 is de Fransman
Alain Afflelou. Hij is de stichter en zaak-
voerder van een optisch franchisenetwerk
dat in Europa 892 verkoopspunten telt. Zijn
bedrijf is goed voor een omzet van 200 mil-
joen euro.  
In totaal worden meer dan vijftig franchi-
semerken verwacht op de beurs, actief in
verschillende sectoren : in de eerste plaats
diensten met het grootste marktaandeel,
maar ook doe-het-zelf, decoratie en uit-

rusting voor het huis, voeding en horeca,
gezondheid, verzorging en cosmetica en
tenslotte de pret-à-porter en persoonlijke
uitrusting. 
De Beurs Franchising & Partnership om-
vat, samen met de Beurs Ondernemen, dit
jaar 14.000 m? expositieruimte, een pro-
gramma met een honderdtal conferenties
en workshops en kan rekenen op de aan-
wezigheid van zo’n 250 exposanten. ■

Franchising & Partnership
2009

Tour & Taxis - Brussel

WOENSDAG 1 & 
DONDERDAG 2 APRIL 2009

Openingsuren: 
- 01/04/2009: van 9u30 tot 20u00
- 02/04/2009: van 9u30 tot 17u30

Inkomprijs: 20 EUR
Gratis mits inschrijving vooraf 
via de site www.franchise.be
www.ondernemen2009.be

De toegang tot de beurs 
Franchising & Partnership biedt vrije toegang 

tot de conferenties alsook 
tot de beurs Ondernemen.
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door Marie-Madeleine Jaumotte, Meryam Khoufi, 
Benoit Rousseau en Pierre van Schendel,  
Juridische Raadgevers van het SDZ

A N T W O O R DV R A A G

“In welke gevallen is g
V R A A G

De heer M.V.W. uit Oostende vraagt ons :
« Ik weet dat om goederen te verkopen op
de openbare weg in principe een vergun-
ning nodig is voor het uitoefenen van een
ambulante handelsactiviteit. Ik heb echter
onlangs gehoord dat op deze verplichting
een aantal uitzonderingen bestaan. Kunt u
me daarover wat meer uitleg geven en
aangeven in welke gevallen ik geen ver-
gunning nodig heb ?”

A N T W O O R D

I edereen die een ambulante handelsac-
tiviteit uitoefent, als ondernemer of als
helper, moet over een vergunning be-

schikken. Deze vergunning, de leurkaart,
kan persoonlijk zijn of kan uitgegeven wor-
den op naam van de ondernemer in wiens
dienst of voor wiens rekening de helper
werkt. De persoon moet tijdens de volledi-
ge duur van de prestatie zijn vergunning
alsook zijn identiteitsbewijs bij zich heb-
ben. Hij moet bij elke controle door een be-
voegd ambtenaar zijn leurkaart en zijn
identiteitsbewijs kunnen voorleggen.

Een aantal uitzonderingen 
Er is echter ook ambulante verkoop die
niet onderworpen is aan de regels van de
ambulante handel. Hier volgt de lijst.
> Verkoop in het kader van handels-, am-

bachts- of landbouwbeurzen en tentoon-
stellingen.

> Verkoop in het kader van manifestaties
ter bevordering van de plaatselijke han-
del: deze manifestaties zijn bedoeld om
de handel van een wijk, van een stad te
bevorderen. Ze zijn beter bekend onder
de naam braderie. Ze worden door de
gemeente of met de toestemming van de
gemeente georganiseerd.

> Manifestaties ter bevordering van het 
leven in de gemeente: deze manifestaties
worden georganiseerd of vooraf toegela-
ten door de gemeente. Ze zijn bedoeld om
de contacten tussen de bewoners van een
gemeente te bevorderen of om bezoekers
naar de gemeente te trekken door middel
van feestelijkheden. Daartoe behoren ook

festiviteiten die met de verbroedering van
gemeenten samenhangen.

Kraam voor de winkel 
> Verkoop door een handelaar vanuit een

kraam voor zijn winkel: het moet om het-
zelfde soort producten en diensten gaan
die gewoonlijk binnen in de winkel ver-
kocht worden.

> Verkoop door een handelaar in de vesti-
ging van een andere handelaar: onder
bepaalde voorwaarden is een leurkaart
niet verplicht.

> Verkoop in het kader van een promotie,
door een handelaar, handwerker, land-
bouwer, veefokker of producent: onder
bepaalde voorwaarden is een leurkaart
niet verplicht.

> Rondes van handelaars die in winkelwa-
gens regelmatig vaste klanten bedienen
met voedingswaren: onder bepaalde
voorwaarden is een leurkaart niet ver-
plicht.

> Verkoop van kranten en tijdschriften, en
abonnementen op kranten, maar uitslui-
tend in het kader van de bediening van
vaste en plaatselijke klanten.

> Liquidatie van voorraden door een han-
delaar buiten zijn gebruikelijke lokalen,
na een schadegeval: dit moet vooraf via
aangetekende brief gemeld worden aan
de minister van Economie.

> Verkoop ten huize van de consument op
diens uitdrukkelijk verzoek.

Verkoop van de eigen productie 
> Verkoop ten huize van een consument

die geen koper is: de « home-party »: on-
der bepaalde voorwaarden is een leur-
kaart niet verplicht.

> Prestaties en verkoopactiviteiten van
« ouvreuses » in filmzalen, toneelzalen
en andere zalen waar voorstellingen 
gegeven worden: Het betreft bijvoorbeeld
de verkoop van programma’s en van fris-
drank tijdens de voorstellingen. 

> Ambulante verkoop van artistieke pro-
ducties door de auteur ervan en artistie-
ke prestaties: bijvoorbeeld verkoop van
tekeningen door studenten van het kunst-
onderwijs, in horecazaken of op de open-
bare weg.

> Ambulante activiteiten die door de over-
heid georganiseerd worden: bijvoorbeeld
een verkoop die door de OCMW’s georga-
niseerd wordt, de verkoop van gevonden
voorwerpen door de plaatselijke politie.

> Rechtstreekse verkoop van producten
door land- of tuinbouwers, telers of pro-
ducenten op de plaats van productie: bij-
voorbeeld de verkoop van hoeveproduc-
ten op de hoeve zelf.

> Rechtstreekse thuisverkoop door jagers of
vissers van hun jacht- of visserijproducten.
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s geen leurkaart vereist ?”
Deelname aan een rommelmarkt 
> Occasionele verkoop door particulieren

van goederen die tot hun eigen bezit be-
horen en die ze niet gekocht, geprodu-
ceerd of vervaardigd hebben met de be-
doeling ze te verkopen. Een voorbeeld
daarvan zijn de rommelmarkten. Om hun
aantrekkingskracht te vergroten, zijn
deze over het algemeen opengesteld voor
beroepsverkopers die over een leurkaart
beschikken, maar de gemeente kan be-
slissen om op een rommelmarkt enkel
particulieren toe te laten. Rommelmark-
ten kunnen op de openbare weg op op
het openbaar domein gehouden worden,
maar ook op privéterreinen.

Om deel te nemen aan een rommelmarkt,
gelden de volgende voorwaarden:

1) De particulier heeft geen leurkaart no-
dig, op voorwaarde dat hij zich bij de
verkoop beperkt tot wat wettelijk toe-
gelaten is.

2) Hij heeft geen toelating van de ge-
meente nodig.

3) Het volstaat dat hij zich inschrijft bij de
organisator en dat hij zich aan diens
instructies houdt.

4) De rommelmarkt moet evenwel door
de gemeente georganiseerd of goed-
gekeurd zijn.

Geen commerciële doelstellingen 
> Verkoop voor een goed doel, voor een so-

ciaal, cultureel, educatief of sportief doel,
voor natuurbehoud, dierenwelzijn, ter
bevordering van handwerk en streekpro-
ducten. Hierbij gelden de volgende voor-
waarden.
1) De verkoop moet occasioneel blijven.
2) Naargelang van het statuut van de or-

ganisator:
• is de verkoop toegelaten zonder voor-

afgaande goedkeuring, wanneer deze
door jeugdverenigingen georganiseerd
wordt die erkend en gesubsidieerd
worden door de bevoegde overheid;

• is de verkoop onderworpen aan een
voorafgaande aanmelding, wanneer
deze georganiseerd wordt door ver-

enigingen of instellingen die fiscaal
aftrekbare giften mogen ontvangen
en die erkend zijn door de Federale
Overheidsdienst Financiën;

• is de verkoop aan een vergunning on-
derworpen, namelijk wanneer deze
gebeurt door andere categorieën or-
ganisatoren.

3) Aanmeldingen en aanvragen voor een
vergunning dienen te gebeuren:
• bij de burgemeester, wanneer de ver-

koop de grenzen van de gemeente
niet overschrijdt;

• in het andere geval, bij de Dienst Eco-
nomische Vergunningen van de FOD
Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie.

Ze moeten:
• de verantwoordelijke van de verkoop

vermelden alsook het doel en de plaat-
sen en periodes van verkoop en de aan-
geboden producten en diensten;

• een raming geven van de te koop aan-
geboden hoeveelheden, zodat nage-
gaan kan worden of er concurrentie
dreigt voor de handel.

4) De aanmeldingen dienen minstens drie
dagen voor de verkoop te gebeuren.

5) De vergunningen worden toegekend
voor een periode van maximum een
jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Binnen dertig dagen na vervallen van
de vergunning dient het bewijs gele-
verd te worden van de besteding van de
opbrengst.

6) De verkopers moeten zich tijdens de
verkoop identificeren, aan de hand van
een opschrift, logo of bekend symbool.

7) Bij de verkoop van gereglementeerde
producten dient men de geldende re-
glementering na te leven, zoals bij-
voorbeeld bij de verkoop van voedings-
waren. 

8) Verkoopactiviteiten die niet conform
deze regels plaatsvinden, kunnen ver-
boden of stopgezet worden en de orga-
nisator kan een of meer jaren het 
verbod krijgen zijn activiteit uit te oefe-
nen. ■

■ Info
Voor alle inlichtingen over de wetgeving in-
zake ambulante handel kunt u terecht bij:

FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie

Algemene Directie K.M.O.-Beleid
Afdeling Reglementering

Dienst Economische Vergunningen
WTC III

Simon Bolivarlaan 30, 12de verd
1000 Brussel

Tel.: 02/277.76.61 - Fax: 02/277.53.51
E-mail: info.SAEV@mineco.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 7 november 2008
Koninklijk besluit van 27 oktober 2008 tot wijzi-
ging van het koninklijk besluit van 13 septem-
ber 1999 betreffende de etikettering van voor-
verpakte voedingsmiddelen, blz. 58688.

Koninklijk besluit van 27 oktober 2008 tot wijzi-
ging van het koninklijk besluit van 19 maart
2004 betreffende bepaalde voor menselijke
voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gede-
hydrateerde verduurzaamde melk, blz. 58689.

B.S. van 10 november 2008
Koninklijk besluit van 31 oktober 2008 tot wijzi-
ging van het koninklijk besluit van 23 maart
1998 betreffende het rijbewijs, blz. 58889.

Koninklijk besluit van 5 november 2008 tot wij-
ziging van het koninklijk besluit van 13 septem-
ber 1999 betreffende de etikettering van voor-
verpakte voedingsmiddelen, blz. 58890.

B.S. van 12 november 2008
Koninklijk besluit van 22 oktober 2008 tot wijzi-
ging van het koninklijk besluit van 1 februari
2007 tot instelling van een pensioenbonus, 
blz. 59022.

Besluit van 6 november 2008 van de Waalse Re-
gering tot wijziging van het besluit van de Waal-
se Regering van 18 september 2008 betreffen-
de de steun voor onderzoek, ontwikkeling en
innovatie in Wallonië, blz. 59057.

Ministerieel besluit van 23 september 2008 tot
wijziging van het besluit van de Waalse Rege-
ring van 9 februari 2006 betreffende de produc-
tie en het in de handel brengen van zaaigranen,
blz. 59070.

B.S. van 13 november 2008
Besluit van 3 oktober 2008 van de Vlaamse Re-
gering tot bepaling van de beroepen waarvoor
een titel van beroepsbekwaamheid kan worden
uitgereikt, blz. 59332.

Decreet van 23 oktober 2008 houdende goed-
keuring van de beslissing waarbij de dienst van
de belasting op de spelen en weddenschappen,
van de belasting op de automatische ontspan-
ningstoestellen en van de openingsbelasting op
de slijterijen van gegiste dranken naar het Waal-
se Gewest overgeheveld wordt, blz. 59344.

Besluit van 25 september 2008 van de Waalse Re-
gering tot steunverlening (subsidies) aan 
de landbouwers voor de bouw van een landbouw-
kundige biomethaanvormingseenheid, blz. 59350.

Besluit van 23 oktober 2008 van de Waalse Re-
gering tot uitvoering van het decreet van 15 juli
2008 betreffende de steunverlening voor het
scheppen van activiteit via pre-startpremies en
de steunverlening aan ondernemingen door
middel van innovatiepremies, blz. 59355.

B.S. van 17 november 2008
Administratie van de Ondernemings- en Inko-
mensfiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Directe
belastingen. Voorafbetalingen, blz. 61250.

B.S. van 20 november 2008
Koninklijk besluit van 18 september 2008 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 2 augus-
tus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19
februari 1965 betreffende de uitoefening van de
zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemde-
lingen, blz. 61807.

Kosten voor de openbaarmaking van de docu-
menten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk
besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen, blz. 61837.

Kosten voor de openbaarmaking van de docu-
menten bedoeld in artikel 25 van het koninklijk
besluit van 19 december 2003 betreffende de
boekhoudkundige verplichtingen en de open-
baarmaking van de jaarrekening van bepaalde
verenigingen zonder winstoogmerk, internatio-
nale verenigingen zonder winstoogmerk en
stichtingen, blz. 61838.

B.S. van 21 november 2008
Besluit van 7 november 2008 van de Vlaamse
Regering betreffende erkenning van een finan-
ciële crisis en tot afwijking van de waarborgre-
geling voor kleine en middelgrote ondernemin-
gen, blz. 62007.

B.S. van 24 november 2008
Besluit van 10 oktober 2008 van de Vlaamse
Regering betreffende het erkennen van centra
voor landbouweducatie en het subsidiëren van
landbouweducatieve activiteiten, blz. 62125.

B.S. van 26 november 2008
Besluit van 23 oktober 2008 van de Waalse Re-
gering tot bepaling van de financiële tegemoet-
komingen van het « Institut wallon de formation
en alternance et des indépendants et petites et
moyennes entreprises » (Waals instituut voor
alternerende opleiding zelfstandigen en kleine
en middelgrote ondernemingen), blz. 62498.

B.S. van 28 november 2008
Koninklijk besluit van 28 oktober 2008 tot wijzi-
ging van het koninklijk besluit van 27 april 2007
houdende de algemene uitvoeringsbepalingen
van de maatregelen ten gunste van de tewerk-
stelling van jongeren in social profitsector voort-
spruitend uit de wet van 23 december 2005 be-
treffende het generatiepact, blz. 62842.
Indexcijfers van de kostprijs van het beroeps-
goederenvervoer over de weg, blz. 62988.

B.S. van 3 december 2008
Ministerieel besluit van 26 november 2008 be-
treffende de bevordering van het gecombineerd
goederenvervoer per spoor, blz. 63386.
Koninklijk besluit van 28 november 2008 hou-
dende de minimumvoorwaarden van contrac-
ten tot levering van huisbrandolie met sprei-
ding van betaling aangeboden door geregis-
treerde handelaren, blz. 63414.

B.S. van 9 december 2008
Koninklijk besluit van 5 december 2008 tot wij-
ziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de
bedrijfsvoorheffing, blz. 65548.
Koninklijk besluit van 28 november 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, het
koninklijk besluit van 1 december 1975 hou-
dende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de open-
bare weg en het koninklijk besluit van 23 maart
1998 betreffende het rijbewijs, blz. 65276.

B.S. van 10 december 2008
Besluit van 17 oktober 2008 van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 24 november 2000 be-
treffende steun aan de investeringen en aan de
installatie in de landbouw, blz. 65733.

B.S. van 12 december 2008
Koninklijk besluit  van 28 november 2008 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 25 april
2007 betreffende de planning van het aanbod
van de tandheelkunde, blz. 66136.
Decreet van 20 november 2008 tot wijziging van
het decreet van de Franse Gemeenschap van 29
maart 1993 betreffende de erkenning en de
toekenning van toelagen aan de geïntegreerde
gezondheidsverenigingen, blz. 66145. ■
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dat de aanvullende pensioenformules 
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www.federale.be

Uw bedrijf verdient
een optimale bescherming.

Kies Federale Verzekering en verbeter uw verzekeringsbudget.
•	 Arbeidsongevallen

•	 Burgerlijke	Aansprakelijkheid	Ondernemingen

•	 Aanvullend	pensioen

•	 Wagenpark	en	gebouwen

•	 …	

En	wij	bieden	zelfs	meer!	Wij	delen	onze	winst	met	onze	klanten.	Met	u	dus.

Meer info:

De verzekeraar die alles met u deelt, zelfs zijn winst
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