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Samen zorgen we ervoor dat uw plannen
de beste kansen krijgen.
U zet zich elke dag in voor uw zaak, praktijk of onderneming. Wij van onze kant engageren ons meer dan ooit om
de groei van uw onderneming met alle middelen te ondersteunen. Moeilijke periodes moeten we samen overbruggen.
Dat is de afspraak, dat is de uitdaging. Als onafhankelijke en grootste bank-verzekeraar ‘van hier’ stellen we daarvoor,
naast de klassieke kredietvormen, een ruim aanbod aan gespecialiseerde bank- en verzekeringsdiensten tot uw
beschikking. Onze medewerkers maken er een erezaak van om uw plannen te doen slagen. Kom er eens over praten,
want praten werkt. Zeker als het over goede plannen gaat.
Op www.kbc.be/samenondernemen leest u meer over ons engagement tegenover zelfstandigen, vrije beroepen
en ondernemingen.

www.kbc.be/samenondernemen

we hebben het voor u
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Moet de schuldeiser het gelag
betalen? Of de slechte betaler?

Z

oals iedereen weet, hebben wij in januari 2008 een overeenkomst gesloten met een gerechtsdeurwaarderskantoor dat voor onze leden de dossiers rond hun schuldvorderingen beheert. De eerste etappe bestaat er
dan in dat dit gerechtsdeurwaarderskantoor een ingebrekestelling stuurt naar
de klant die zich een slechte betaler toont. Het tarief voor deze tussenkomst is
vastgelegd in een koninklijk besluit. Aangezien de gerechtsdeurwaarder een
mandaat heeft gekregen om te handelen, is het voordeel voor onze leden dat de
kosten voor de tussenkomst ten laste vallen van de debiteur.

Dat lijkt ons trouwens volkomen logisch aangezien het die laatste is die niet
aan de wettelijke verplichting heeft voldaan om zijn schulden te betalen. De
kosten voor het innen van die schulden moet hij dus ook zelf dragen, of toch
minstens gedeeltelijk. Nochtans besliste de federale regering in januari om
die toestand te wijzigen door de gerechtsdeurwaarders te beletten om bij het
innen van een schuld een supplement aan te rekenen om hun kosten te dekken.

Benoit ROUSSEAU
Hoofdredacteur

We vinden dat een spijtige gang van zaken. Het is uiteraard lovenswaardig dat de regering zich het lot aantrekt van de "arme consument die te veel schulden is aangegaan", maar ze mag niet uit het oog verliezen dat het vandaag de dag voor een zelfstandige of een bedrijfsleider allesbehalve evident is om zijn facturen betaald te krijgen. Volgens de resultaten van de jaarlijkse studie "European Payment Index" van
Intrum Justitia worden elk jaar zo'n 42,6% van de facturen niet op de vervaldag betaald. De gecumuleerde verliezen die de Belgische ondernemingen daardoor lijden,
lopen op tot een bedrag van liefst 7,7 miljard euro!
Moeten we eraan herinneren dat de crisisperiode die we momenteel beleven in de
eerste plaats een groot aantal zelfstandigen treft, en dat volgens een ruwe schatting
zowat een derde onder hen, of ongeveer 350.000 zelfstandigen en hun familie, het
erg moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen?
Er is iets voor te zeggen om ervoor te zorgen dat de schuldvorderingen niet exponentieel toenemen door de kosten te beperken die aan de debiteur kunnen worden
gevraagd, maar het lijkt ons overdreven en niet gerechtvaardigd om meteen elke verhoging van die schulden te verbieden. Voor ons is de vraag
eenvoudig: wie verdient het meest om beschermd te worden, de slechte
■
betaler of zij die van die slechte betalingen het slachtoffer worden?
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Actualiteit
Jongeren tot 18 jaar

Minimumpensioenen

Tandheelkundige verzorging

Stijging

ongeren tot 18 jaar betalen geen remgeld meer voor behoudende tandheelkunde. De
ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat jongeren tot 18
jaar vrijstelt van remgeld voor behoudende tandheelkundige prestaties. Het voorstel van
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voert een beslissing uit
van het Nationaal Akkoord voor tandheelkundigen en ziekenfondsen 2009-2010.
Op dit ogenblik zijn de behoudende prestaties in de tandheelkunde gratis tot de 15de verjaardag. Vanaf 1 mei 2009 geldt dat tot 18 jaar.

J

Beheer

Privé- versus beroepsrekening
ls je start met een zaak, open je bij je bank een zichtrekening. Richt je een vennootschap op, dan moet je een nieuwe zichtrekening openen op naam van je
vennootschap. Het is belangrijk dat je de beroeps- en privé-rekeningen niet door mekaar gebruikt.
De interesten die uit beroepsrekeningen voortvloeien, zijn ook als beroepsinkomsten belastbaar. Te allen tijde mag de fiscus voor beroepsrekeningen de voorlegging
van alle rekeninguittreksels vragen. Zorg er dus voor dat je je zakelijke transacties
scheidt van je privé-verrichtingen.
Je moet de naam van je bank en het rekeningnummer van je zaak vermelden op je
facturen. Alleen zo kan je de betaling eisen. Vermeld je geen rekeningnummer, dan
kan je dat zelfs een boete opleveren.
Bron: Acerta

A

e maandelijkse bedragen van
het minimumpensioen voor
zelfstandige (gezin en alleenstaande/overleving) worden op 1 mei
2009 en op 1 augustus 2009 respectievelijk met 20 EUR en met 3% verhoogd. Zo bedraagt het minimumpensioen voor een volledige loopbaan als zelfstandige:
> op 1 mei 2009:
• 1.178,09 EUR per maand of
14.137,12 EUR per jaar voor
een gezin;
• 893,81 EUR per maand of
10.725,68 EUR per jaar voor een
alleenstaande/overleving.
> op 1 augustus 2009:
• 1.213,44 EUR per maand of
14.561,24 EUR per jaar voor een
gezin;
• 920,62 EUR per maand of
11.047,46 EUR per jaar voor een
alleenstaande/overleving.

D

Brochure

De sociale zekerheid uitgelegd voor jongeren
e FOD Sociale Zekerheid stelt de 2de
editie voor van haar brochure: “Jongeren en Sociale Zekerheid: 20 vragen en
antwoorden”, bovendien gaat de nieuwe
versie van de bijhorende website online:
www.mijnsz.be.
De website en brochure geven begrijpbare antwoorden op 20 vragen die jongeren
zich stellen wanneer ze het beroepsleven
instappen. De tweede versie van de web-

D

Werkvloer

Verkeersdoden

In dalende lijn

Liever geen vrienden
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 bezoekers 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 situaties 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.

T

April 2009

site die werd gelanceerd in 2006 en de
eerste permanente federale site was voor
jongeren, zal interactiemogelijkheden bieden: de surfers kunnen reageren op
nieuwsberichten of over actuele thema’s
discussiëren op het forum.
De brochure is gratis verkrijgbaar bij Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid,
bepaalde ziekenfondsen en tewerkstellingsdiensten.

et aantal verkeersdoden op de Belgische wegen is sterk gedaald.
Op jaarbasis ging het aantal verkeersdoden met 6,7% omlaag,
van 972 naar 907 geregistreerde doden ter plaatse. Deze daling is
vooral te merken in het Waals Gewest. Hier tekende men een daling
op van 12,4%, Vlaanderen kende een daling van 0,4%.
Het aantal ongevallen met letsel blijft echter schommelen rond
50.000 per jaar.
Deze cijfers zijn afkomstig van het Observatorium voor de verkeersveiligheid op basis van de verkeersveiligheidsbarometer
van juni 2008.

H
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Evenement

De minister voor KMO luistert naar de basis...

Sabine Laruelle bij het SDZ
Zoals we al hadden aangekondigd in ons vorige
nummer ging Sabine Laruelle, minister voor
KMO op 20 maart in op onze uitnodiging om op
de vragen van onze leden te antwoorden en te
luisteren naar hun verzuchtingen. Eén en ander
ging niet onopgemerkt voorbij.
e belangrijkste opdracht van onze beroepsvereniging bestaat erin om concreet onze zelfstandige
leden en de bedrijfsleiders van de KMO te helpen
bij het uitoefenen van hun beroepsactiviteit. Het verdedigen van hun gelang en de verbetering van hun sociaal en
economische staat maken uiteraard integraal deel uit
van deze opdracht.
Daarom nodigde onze voorzitter Daniel Cauwel op 20
maart Sabine Laruelle uit om te luisteren naar de concrete verzuchtingen van onze leden en om op hun vragen
te antwoorden.

D

hebben om de betaling van de sociale bijdragen uit te
stellen of ervan te worden vrijgesteld, de hulpmaatregelen voor tewerkstelling, de specifieke moeilijkheden voor
de ambachtslieden, het feit dat het te lang duurt eer een
faillissementsvergoeding wordt uitgekeerd, de situatie
van de marktkramers, de btw in de horeca, de invoering
van het recht op werkloosheid voor zelfstandigen, enzovoort.

Zeer aandachtige minister

Een groot succes
Zoals te verwachten viel, was voor dit initiatief heel wat
belangstelling. Er kwamen veel vragen en reacties via
mail, telefoon en zelfs ter plaatse in onze kantoren, want
nogal wat leden hielden eraan hun vraag persoonlijk te
kunnen stellen.
Het zal niemand verwonderen dat de meeste items draaiden rond de gevolgen die de huidige crisis heeft voor de
kleine ondernemingen, want nogal wat zelfstandigen,
handelaars en ambachtslui maken zich ongerust dat
ze als gevolg van de huidige moeilijke omstandigheden
hun zaak zullen moeten stopzetten.
Onderwerpen die heel vaak aan bod kwamen, waren onder meer de nefaste gevolgen van de economische crisis,
de mogelijkheden die de zwaar getroffen zelfstandigen

Sabine Laruelle luisterde zeer aandachtig naar alle vragen en opmerkingen en reageerde daarop telkens met
een gevat antwoord. Ze nam ook nota van alle bezorgdheden en gaf de aanwezigen tekst en uitleg bij
de verschillende maatregelen die de federale regering al heeft genomen om
de KMO te helpen om
deze moeilijke periode
zonder al te veel
kleerscheuren te
overleven. ■
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Actualiteit
Loonkloof tussen vrouw
en mannen

Hoorapparaten

en

Te hoge prijs
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E

e hoge prijs van de hoorapparaten in België maakt dat jaarlijks slechts
ongeveer 25.000 mensen zich een hoorapparaat aanschaffen terwijl
700.000 er eentje zouden kunnen gebruiken. Meer dan de helft van de
mensen na de leeftijd van 60 en meer dan 80% van de 70-plussers kampt
met een achteruitgang van het gehoor.
In België betaalt de ziekteverzekering bijna 500 EUR terug voor een hoorapparaat aan één oor en ongeveer 950 EUR voor hoorapparaten aan beide
oren, wat vergelijkbaar is met de buurlanden. Ondanks die terugbetaling
moet de patiënt per hoorapparaat (per oor) vaak tussen de 500 en 1000
EUR uit eigen portemonnee betalen, wat merkelijk meer is dan in de buurlanden.
Hoorapparaten zijn in België dus veel duurder dan in het buitenland. Het
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde zopas een studie waarin enkele voorstellen worden gedaan om de prijs van
de hoorapparaten te verminderen.

D

Vijftigers

Starterstoeslag
ie als voormalig werknemer na zijn
50 ste het statuut van werkloze inruilt voor een actieve job als werknemer
of start als zelfstandige, heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een werkhervattingstoeslag. Eén van die voorwaarden is dat iemand die als zelfstandige voor zijn ex-werkgever (of voor diens

W

groep) wil werken – met behoud van de
toeslag – al langer dan 6 maand bij die
werkgever weg moet zijn.
De toeslag wordt als een maandelijkse
RVA-uitkering van 182,85 EUR (gedurende 12 maanden, eventueel verlengbaar)
uitbetaald. De regeling maakt geen deel
uit van het sociaal statuut.

Filevorming in België
Brochure

Een studie

Belgopocket 2009

e FOD Mobiliteit en Vervoer
heeft een studie laten uitvoeren om de filevorming in België en haar gevolgen in kaart te
brengen. Hieronder vindt u de
meest opmerkelijke resultaten:
> op de hoofdwegen ligt de reistijd in het Vlaams Gewest hoger
dan in de andere gewesten;
> in het Brussels Gewest is de
reistijd op de hoofdwegen in de
avond opvallend groter dan voor
de rest van de dag;
> 91 % van de files doen zich in
Vlaanderen voor;
> in 2007 was de gemiddelde filelengte in de ochtendspits 139 km,
voor de avondspits was dit 89 km;
> de drukste periodes op de wegen zijn tussen 8 en 9 uur ‘s ochtends
en tussen 18 en 19 uur ’s avonds;
> de gemiddelde filelengte op de hoofdwegen zal tegen het jaar 2020
met 54% stijgen.

D

April 2009

elgopocket is een handig zakboekje dat
antwoorden geeft op vele vragen die
burgers vaak aan de overheid stellen. De
nieuwe, tweede editie is net klaar.
Belgopocket behandelt elf thema’s: gezondheid en sociale zekerheid, werkgelegenheid,
huisvesting, vervoer en mobiliteit, familie,
leefmilieu, consumentenbescherming, justitie, pensioen, belastingen en fiscaliteit en
burgerschap en democratie.
Daarnaast bevat Belgopocket ook heel wat
nuttige adressen. Alle informatie werd bijgewerkt tot 15 september 2008.
Belgopocket is verkrijgbaar in het Nederlands, het Frans en het Duits. Er werden 600
000 exemplaren gedrukt.
Info: http://www.belgopocket.be

B
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Sociaal

Liquiditeitsproblemen ingevolge de crisis?

Betalingsfaciliteiten voor
zelfstandigen
In haar Relanceplan van 11 december 2008 had de regering een aantal maatregelen aangekondigd om tegemoet te komen aan de moeilijke situatie van zelfstandigen met ernstige liquiditeitsproblemen te wijten aan de
huidige economische crisis. Gedacht werd aan het verlenen van betalingsfaciliteiten voor de bijdragen in het
sociaal statuut, via afbetalingsplannen en – uitzonderlijk – de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen
van de verhogingen met betrekking tot de sociale bijdragen voor de eerste drie kwartalen van 2009.
e aanvraag voor kwijtschelding van de verhogingen geldt enkel voor zelfstandigen die
de bijdragen verschuldigd zijn aan het tarief van een hoofdberoep (en dit voor een activiteit
al dan niet in vennootschapsverband). Zij moeten
aantonen dat ze het slachtoffer zijn van de economische crisis die in 2009 de oorzaak moet zijn van
de liquiditeitsproblemen. Volgens de regering zijn
liquiditeitsproblemen te wijten aan de huidige crisis voldoende “behartigenswaardig” om artikel 48
van het Uitvoerend reglement van het sociaal statuut der zelfstandigen te laten spelen.

D

Welke verhogingen?
Meer bepaald gaat het om de verhogingen aangerekend op de voorlopige of definitieve bijdragen
van het eerste, het tweede en het derde kwartaal
van 2009 en op de regularisaties die opeisbaar zijn
tijdens de eerste drie kwartalen van 2009.
De bijdragen in kwestie moeten ofwel in hoofdsom betaald worden tegen 31 december 2009, ofwel ten laatste op 31 december 2009 het voorwerp uitmaken van
een afbetalingsplan.
Wie meent hiervoor in aanmerking te komen, kan nog tot 31 december 2009 via zijn sociaalverzekeringsfonds een schriftelijke
aanvraag indienen bij het RSVZ. Daarin moet expliciet verwezen
worden naar de liquiditeitsproblemen.

> rappels van facturen;
> bankdocumenten (weigering kredietlijn of kaskrediet);
> diverse boekhoudkundige stukken.
Net zo nuttig zijn verwijzingen naar andere, vergelijkbare tegemoetkomingen krachtens het herstelplan zoals:
> uitstel betaling btw en bedrijfsvoorheffing;
> uitstel RSZ- betaling.

Hoe liquiditeitsproblemen aantonen?
… en wanneer de bijdragen niet binnen de verlengde
termijn betaald zijn?

De sociaalverzekeringsfondsen hebben de opdracht gekregen
hun leden degelijk te begeleiden, niet in het minst bij het verzamelen van de bewijselementen die op een tekort aan liquide middelen wijzen. Daarnaast moeten ze ook op de gevolgen wijzen
voor het geval de bijdragen niet tijdig betaald zijn.
In de aanvraag moet duidelijk aangegeven worden over welke liquiditeitsproblemen het gaat, met aanhechting van “objectieve
bewijsstukken” zoals:
> indicatie van de sector waarin de onderneming actief is;
> balansen;
> jaarrekeningen (bijv. een vergelijking van het jaar 2009 met
2008);
> maandelijkse of trimestriële btw- aangiften;

Gevolgen op bijdragevlak
Wanneer de bedoelde bijdragen niet volledig betaald zijn, hetzij
vóór 31 december 2009, hetzij volgens de datum afgesproken in
het afbetalingsplan, gaat het voordeel van de kwijtschelding van
de verhogingen teloor. Gevolg: de verhogingen zullen aangerekend worden.

Gevolgen voor de uitkeringen
De zelfstandige zal, binnen de geldende verjaringstermijn, aan
de mutualiteit, de RVP, e.d. alle uitkeringen moeten terugbetalen
■
die ten onrechte betaald zijn.
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De ene zelfstandige verzekert men
niet zoals de andere.
Daarom zorgt VIVIUM ervoor
dat de aanvullende pensioenformules
altijd perfect passen.
Voor meer informatie,
raadpleeg uw VIVIUM makelaar.

www.vivium.be

Zeker van elkaar.

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

Stedenbouw: waar geen vergunning
meer voor nodig is
oor een aantal handelingen en werken
is voortaan geen stedenbouwkundige
vergunning meer nodig in Brussel. Een stedenbouwkundige is normaal wel onder
meer vereist voor het bouwen, verbouwen
en wijzigen van de bestemming van een
gebouw. Dit besluit wijzigt de lijst. Voortaan
heeft men, onder bepaalde voorwaarden,
geen vergunning meer nodig voor:
> de plaatsing van zonne- of fotovoltaïsche
panelen die niet zichtbaar zijn vanaf de
openbare ruimte of die op het dak zijn geplaatst;
> de plaatsing van schotelantennes of daarmee gelijkgestelde antennes voor de ontvangst van televisieprogramma’s en voor
privégebruik, voor zover ze niet zichtbaar
zijn vanaf de openbare ruimte;
> de plaatsing, vervanging of verwijdering
van kasten voor rolluiken of zonneschermen gelegen op de gelijkvloerse verdieping van een handelszaak;

RIZIV

Nieuwe brochure

V

> de wijziging van de kleur van de gevels
die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare
ruimte;
> het cementeren en de wijziging van het
materiaal voor de bekleding van de gevels die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte,...
Bron: BAO

Financiering van
de kleine ondernemingen

Centrale voor kredieten aan particulieren

Nieuwe barometer
oegang tot financiering wordt nog
moeilijker voor kleine ondernemingen, zo blijkt uit de tweede editie van
de barometer “Toegang tot financiering voor kleine ondernemingen (KO)”
van het Kenniscentrum voor Financiering van KMO (KeFiK). Dat is althans
de perceptie die leeft na een tweede
telefonische rondvraag die het KeFiK
uitvoerde begin december bij een 600tal kleine ondernemingen. Uit de eerste rondvraag die in november werd
georganiseerd, bleek al de pessimistische houding van de Belgische KO’s
wat betreft hun toegang tot financiering. Toen lag het nationaal gemiddelde op 91,6, waarbij 100 als neutraal
wordt beschouwd. Opmerkelijk hierbij
is dat in december vooral de perceptie
in het Vlaamse landsgedeelte sterk
achteruit is gegaan – van 99,9, of quasi
neutraal, naar 92,9. In Wallonië daarentegen zien we een omgekeerde tendens, maar toch blijven we hier ook
aan de negatieve zijde van de perceptieschaal steken (van 85,3 naar 88,4).
Nationaal gesproken zakt de barometer met twee basispunten, van 91,6
naar 89,7.

T

wee jaar na de “Infobox RIZIV Wegwijzer naar de reglementering
voor de huisarts” stelt de Dienst voor
geneeskundige evaluatie en controle
(DGEC) van het RIZIV een nieuwe brochure voor: de “Infobox - Wegwijzer
voor de geneesheer-specialist”.
De brochure geeft in een honderdtal
pagina’s een antwoord op vele vragen
van reglementaire aard bij de uitoefening van de specialistische praktijk.
Het is geen “cursus” om van A tot Z
door te nemen, maar vooral een naslagwerk. Er is dan ook een gedetailleerde inhoudstafel en index in opgenomen.
De brochure kadert in de informatieopdracht van de DGEC, die vooral inbreuken op de reglementering, gepleegd
door onwetendheid, wil voorkomen.

T

De belangrijkste evoluties in 2008
ind 2008 bevatte de Centrale de gegevens van 4.807.023 personen en 7.903.687 kredietovereenkomsten, een stijging met respectievelijk 2,6% en 5,2%. In de loop van het jaar werden 1.542.437
nieuwe kredieten geregistreerd, die werden aangegaan door 1.535.615 kredietnemers. De kredietopening
blijft de populairste kredietvorm met 46,9 % van de lopende en 36,1% van de nieuwe kredieten.
De impact van de financieel-economische crisis vertaalt zich ook in een toenemend aantal wanbetalingen en deze stijging deed zich eveneens voornamelijk in het laatste trimester van het jaar voor.
De meeste betalingsmoeilijkheden komen voor bij de kredietopeningen en de leningen op afbetaling, die samen goed zijn voor 74,8% van de in het totaal 114.276 nieuwe wanbetalingen die
in 2008 door de kredietgevers aan de Centrale werden gemeld. De kredietopening
blijft de enige kredietvorm waarvan het aantal uitstaande betalingsachterstanden op het einde van het jaar is toegenomen in vergelijking
met eind 2007.

E

Verkiezingen 7 juni 2009

Lancering van een website
a de federale verkiezingen in 2007 worden er in 2009 opnieuw verkiezingen georganiseerd. Op 7 juni 2009 kiest u voor het
Europees Parlement en tegelijkertijd vinden
ook de regionale verkiezingen plaats voor het
Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.
Op de website van de Directie Verkiezingen

N
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van de FOD Binnenlandse Zaken kunt u alvast terecht voor meer informatie over de
verkiezingen. U komt er heel wat te weten
over het Belgische en het Europese kiessysteem, de stemplicht en het stemrecht en u
vindt er praktische informatie voor kandidaten en kiezers en alle nieuwigheden in verband met de verkiezingen.
Info: www.ibz.rrn.fgov.be.

April 2009

10_11_werk_04_09_nl:maquette_sdi

14/04/09

13:28

Page 10

Hulp

Hinder door openbare werken

Hoe bekomt men een vergoeding ?
De inkomenscompensatievergoeding is een vergoeding die wordt toegekend aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein. Dit systeem van vergoedingen is ingevoerd door de wet van 3 december 2005, recentelijk gewijzigd door de programmawet van 22/12/2008.

De inkomenscompensatievergoeding is enkel bestemd
voor de zelfstandige die voldoet aan volgende criteria:
> de inrichting waarin de zelfstandige werkt en die hinder
ondervindt, moet minder dan 10 werknemers tellen
> zijn jaaromzet en zijn jaarlijkse balanstotaal mag de 2
miljoen euro niet overschrijden
> zijn voornaamste activiteit strekt tot de rechtstreekse
verkoop van producten of het verlenen van diensten aan
gebruikers of kleine gebruikers, waarvoor persoonlijk
en direct contact met de klanten vereist is dat in normale omstandigheden plaatsvindt in een bebouwde inrichting
> geen andere beroepsinkomsten hebben dan de inkomsten uit de werkzaamheden in de inrichting die hinder
van de werken ondervindt

Onder hinder verstaan we “de toestand als gevolg van
werken die de toegang tot de inrichting waarin de zelfstandige werkzaam is, belemmert, verhindert of in de
praktijk bemoeilijkt.”
Concreet betekent het dat aan minstens een van de volgende voorwaarden moet worden voldaan:
> geen enkele van de reglementair aangelegde openbare
parkeerplaatsen van de straat waarin de inrichting is
gelegen, kan benut worden
> geen enkele reglementair aangelegde openbare parkeerplaats binnen een straal van 100 meter rond de
enige toegang tot de inrichting kan benut worden
> een toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten
voor doorgaand autoverkeer in één of twee richtingen
> de toegang voor voetgangers tot de inrichting is onmogelijk

Welke zijn de voorwaarden?

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Welke zelfstandigen?

Om de vergoeding te verkrijgen moet de hinder als gevolg hebben dat het openhouden van de gehinderde inrichting nutteloos is vanuit operationeel oogpunt tijdens
een periode van minstens 7 achtereenvolgende kalenderdagen. De inrichting waarin de zelfstandige werkt
moet dus gesloten zijn.

April 2009
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De vergoeding bedraagt € 70 per kalenderdag. De vergoeding is pas verschuldigd vanaf de achtste dag volgend
op de sluitingsdatum van de gehinderde inrichting.
De maximumperiode is 30 kalenderdagen, met mogelijkheid tot verlenging, zodat de volledige periode van de hinder gedekt kan worden.
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Hinder door openbare werken

15 vragen om alles te weten…
v Indien de hinder minder is tijdens
het weekend, mag ik dan tijdens het
weekend mijn inrichting openen?
Neen, de inrichting moet gesloten blijven
tijdens de volledige periode van vraag tot
vergoeding.
v Mag ik mijn activiteit elders uitoefenen dan in de gesloten inrichting?
Neen, u mag geen andere beroepsinkomsten hebben.
Voorbeelden:
- Een inrichting die gesloten is en verkopen op een markt: neen.
- Een inrichting die gesloten is en bij de
klanten thuis dezelfde activiteit uitoefenen: neen.

Welke procedure geldt er?
Om de vergoeding te verkrijgen moet u:
> met behulp van het geschikte formulier een attest van
hinder aan de gemeente aanvragen zodra u op de hoogte wordt gebracht van de werken;
> twee documenten bij het Participatiefonds indienen,
minstens 7 dagen voor de sluiting van de inrichting:
• een formulier tot aanvraag van vergoeding;
• het attest van hinder van de gemeente.
Alle formulieren zijn beschikbaar op website
www.openbarewerken-zelfstandigen.be.

Info
Cel vergoedingen
Tel: 02/210.87.91
Fax: 02/210.87.02
E-mail : vergoedingen@fonds.org
Website: www.openbarewerken-zelfstandigen.be

Contact
Participatiefonds
de Lignestraat 1 - 1000 Brussel
Tel: 02/210.87.87 - Fax: 02/210.87.79
E-mail : info@fonds
Website: www.fonds.org

v Mag ik een andere activiteit uitoefenen dan welke ik uitoefen in mijn gesloten inrichting? Neen, u mag geen andere beroepsinkomsten hebben.
v Mijn echtgenote helpt mij in mijn inrichting en is loontrekkende bij een externe firma. Heeft zij recht op een vergoeding?
Neen, om er recht op te hebben, mag zij
geen enkel ander beroepsinkomen genieten.
v Ik ben zelfstandige onder een uithangbord met verschillende verkooppunten. Heb ik recht op een vergoeding?
- Neen, als u bent ingeschreven onder het
ondernemingsnummer van het uithangbord.
- Ja, indien u uw eigen ondernemingsnummer hebt mbt het uithangbord.
v Ik ben zelfstandig franchisenemer
met een uithangbord. Heb ik recht op
een vergoeding?
Ja, indien u uw eigen ondernemingsnummer hebt met het uithangbord.
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v Mag ik renovatiewerken uitvoeren
tijdens de sluitingsperiode van de inrichting?
Ja
v Indien mijn activiteit dit vereist,
mag ik mijn stock in hun staat onderhouden zonder ze te verkopen? (Voorbeeld: tuinbouw)
Ja
v Mag ik mijn producten bedoeld
voor de verkoop blijven produceren?
U mag ze produceren, maar niet verkopen.
v Mag ik tijdens de sluiting van de inrichting op vakantie gaan?
Ja
v Is de vergoeding belastbaar?
Ja
v Mijn wekelijkse sluitingsdag valt op
zondag. Zal ik worden vergoed voor
die dag?
Ja, alle sluitingsdagen worden in rekening
genomen, behalve de eerste 7 dagen van
de sluitingsperiode.
v Hebben alle vennoten van de onderneming recht op een vergoeding?
Enkel de zelfstandigen actief in de onderneming op het moment van de aanvraag
tot vergoeding kunnen, onder de voorwaarden voorzien door de wet, worden vergoed.
v Mag ik mijn producten via internet
verkopen tijdens de sluitingsperiode
van mijn inrichting?
Neen, aangezien u over geen andere beroepsinkomsten mag beschikken tijdens
de sluitingsperiode.
v Ik heb groten inkomstenverliezen
door openbare werken, maar ik heb
mijn inrichting niet gesloten. Mag ik
een aanvraag tot vergoeding indienen?
Neen, de inrichting moet gesloten blijven tijdens de volledige periode van vergoeding.
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Dubbel resultaat voor een appel en een ei.
Minder papier dankzij EBP
Speciale aanbieding SDZ
249 199HTVA

EEN EENVOUDIG PAKKET,
OP MAAT VAN UW BEHOEFTEN.
Maak kennis met EBP Commercieel beheer, het voordelige, innovatieve
softwarepakket voor het dagelijks beheer van uw commerciële
activiteiten. EBP Commercieel Beheer helpt u bij het opmaken van
uw offerten en facturen, het versturen van betalingsherinneringen,
het voorraadbeheer, het volgen van uw commerciële activiteiten... Het
is de ideale tool om uw onderneming met het grootste gemak als een
echte manager te runnen !

De referentie inzake:
Kwaliteit/prijs
Ergonomie
Gebruiksvriendelijkheid
Betrouwbaarheid

Offerten, facturen & creditnota’s • Bestellingen
en aankopen leveranciers • Voorraadbeheer
• Boekhoudkundige transfert • Overzichten •
Werkt in netwerk • Beschikbaar in SQL-versie

Ontdek GRATIS
dit eenvoudig en doeltreffend pakket
Download uw

FULL DEMO 40 dagen
www.ebp.com

30 dagen

gratis bijstand

Kerselarenlaan 15
1030 Brussel
Tel: 02 737 95 90
Fax: 02 737 95 91

13_casheo_04_09_nl:maquette_sdi

14/04/09

13:28

Page 13

Financiering

De overheid neemt haar tijd om u te betalen?

CashEO laat u volhouden…
In maart 2009 lanceert het Participatiefonds “CashEO”, een nieuw financieel product. Dit product kadert in
de lijst van maatregelen die genomen werden om de gevolgen van de huidige crisis bij kleine ondernemingen te
minimaliseren, die liquiditeitsproblemen ondervinden of zullen ondervinden.
ashEO is bestemd voor het mobiliseren van schuldvorderingen die KO’s hebben op overheidsinstellingen of parastatalen (Federale overheid, Gewesten, provinciale en plaatselijke overheden) en vennootschappen waarin de overheid meerderheidsaandeelhouder is (Belgacom, De Post, Infrabel, enz).

C

Wat?
> Achtergestelde lening, onder vorm van een geconfirmeerde revolving kredietlijn met een duur van één jaar
en jaarlijks hernieuwbaar: CashEO is een aanvulling
van de kredieten op korte termijn die door de bank aan
de onderneming ter beschikking worden gesteld;
> Overdracht van bovenbedoelde schuldvorderingen aan
het Participatiefonds, als waarborg, die het voorschot
ervan verzekert ten bedrage van 80% van het totale
bedrag van de overgedragen schuldvorderingen;
> Bedrag van de lijn : maximum 100.000 euro (minimum: 15.000 euro);
> Bedrag van de voorschotten: minimum 2.500 euro;
> Rentevoet: Euribor 3 maanden + 3%;
> Terugbetaling van de intresten op driemaandelijkse
basis.

Hoe?
Casheo wordt aangevraagd via het kredietaanvraagformulier beschikbaar onder formulieren. Dat formulier is
bestemd voor de kredietaanvrager en dient ingevuld te
worden met de hulp van zijn erkende boekhouder(-fiscalist) BIBF, extern accountant IAB of bedrijfsrevisor IBR.

aan de KO. Na de inning van het volledige bedrag van de
facturen door het Participatiefonds bij de instellingen die
de schuldvorderingen hebben overgedragen, worden de
resterende 20% uitbetaald.

Maximumbedrag
Het maximumbedrag van de kredietlijn bedraagt
€ 100.000, met een minimum van € 15.000.

Looptijd
De looptijd van de lening is 1 jaar en is jaarlijks hernieuwbaar. CashEO is een aanvulling van de kredieten op korte
termijn die door de bank aan de onderneming ter beschikking worden gesteld.

Rentevoet
De rentevoet is vast en gelijk aan de Euribor op 3 maanden + 3%.

Terugbetaling
De intresten op de toegekende kredietlijn moeten driemaandelijks worden betaald.

Waarborgen
Indien de aanvrager van CashEO een natuurlijk persoon
is, wordt er geen waarborg gevraagd. Als CashEO wordt
toegekend aan een KO met rechtspersoonlijkheid, zal enkel de borgstelling van de actieve vennoten worden gevraagd. ■

Voor wie?
Deze lening is bedoeld voor zowel natuurlijke als rechtspersonen, voor zover zij beantwoorden aan het KO- criterium.

Voor wat?
CashEO is bestemd voor het mobiliseren van schuldvorderingen die KO’s hebben op overheidsinstellingen of parastatalen (Federale overheid, Gewesten, provinciale en
plaatselijke overheden) en vennootschappen waarin de
overheid meerderheidsaandeelhouder is (Belgacom, De
Post, Infrabel, enz.).
De schuldvorderingen worden overgedragen aan het
Participatiefonds, die 80% van het factuurbedrag betaalt
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Sociaal

Ken uw rechten als zelfstandige…

Tijdens een stopzetting in orde
blijven met de sociale zekerheid…
Mocht u ooit uw zelfstandige activiteiten stopzetten en niets meer doen, dan verliest u na enige tijd
uw rechten in de sociale zekerheid. Uiteraard is dit niet wat u wilt! Gelukkig kan u toch geheel of
gedeeltelijk in orde blijven met de sociale zekerheid. Door een aanvraag tot gelijkstelling wegens
ziekte in het geval de stopzetting het gevolg is van ziekte of invaliditeit of door middel van de voortgezette verzekering in geval van gewone stopzetting. Onze partner Acerta legde voor u dit thema
onder de loep.
De gelijkstelling wegens ziekte
De ‘gelijkstelling wegens ziekte’ heeft tot
gevolg dat de, door het ziekenfonds erkende, kwartalen van arbeidsongeschiktheid
pensioenrechten openen in de sociale zekerheid. En dit zonder dat de zelfstandige
sociale bijdragen dient te betalen.
Vanzelfsprekend zijn er enkele voorwaarden die dienen vervuld te zijn opdat men de
gelijkstelling wegens ziekte succesvol kan
aanvragen. Zo moet de aanvrager gedurende ten minste één kwartaal zelfstandige zijn geweest.
Verder moet de aanvrager getroffen zijn door
een arbeidsongeschiktheid van ten minste
66% en net omwille van die ongeschiktheid
zijn activiteit hebben stopgezet. De periodes
die erkend zijn door het ziekenfonds worden
automatisch hiermee gelijkgesteld.
Tot slot moet de aanvraag ondersteund worden door een attest van de behandelende
arts en door een beknopt verslag over de
gezondheidstoestand van de aanvrager.
In principe start de ‘gelijkstelling wegens
ziekte’ vanaf het kwartaal volgend op het
kwartaal waarin de zelfstandige arbeidsongeschikt wordt. Voor een zelfstandige
die na enige tijd zijn beroepsactiviteit hervat, bijvoorbeeld omdat hij er weer tegen
aan kan, stopt de gelijkstelling vanaf het
kwartaal van de hervatting. Voor een zelfstandige die zijn beroepsactiviteit niet hervat, loopt de gelijkstelling tot en met het
kwartaal waarin de arbeidsongeschiktheid
is geëindigd. Hierop bestaan enkele uitzonderingen: ziek worden in de eerste
maand van het kwartaal en hervatten in de
laatste maand van het kwartaal.
Tot slot, mits naleving van enkele verplichtingen, kan de zelfstandige vrijwilligers-

werk blijven uitoefenen tijdens zijn periode
van arbeidsongeschiktheid.

De voortgezette verzekering
Mocht uw zelfstandige activiteit niet het gewenste resultaat opleveren, kunt u natuurlijk
ook beslissen om ze vrijwillig stop te zetten.
In afwachting van een andere beroepsactiviteit kan u, in bepaalde gevallen, aanspraak maken op de voortgezette verzekering. Dit is een verzekering die er voor zorgt
dat uw rechten in het sociaal statuut worden gewaarborgd voor een maximale duur
van 2 jaar. Weet wel dat die maximumtermijn kan verlengd worden tot 7 jaar als u
daardoor de pensioenleeftijd bereikt.
Ook hier, hoe kan het ook anders, weerom
enkele voorwaarden. Met name moet u ge-
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durende minstens één jaar als zelfstandige hebben gewerkt en moet u uw activiteit
volledig hebben stopgezet.
En dient u, indien u kiest voor de beperkte
voortgezette verzekering, een bijdrage te
betalen gelijk aan het gedeelte van de sociale bijdrage bestemd voor de pensioensector, Kiest u voor de uitgebreide verzekering, dan betaalt u ook nog een bijdrage
voor de ziekteverzekering.
Voor de gezinsbijslagen moet u niet betalen, hiervoor bent u gratis verzekerd.
Maarten Croes
Juridisch adviseur
Acerta Sociaal Verzekeringsfonds
maarten.croes@acerta.be
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Juridisch
VRAAG
A N T W O O R D
door Marie-Madeleine Jaumotte, Meryam Khoufi,
Benoit Rousseau en Pierre van Schendel,
Juridische Raadgevers van het SDZ

Solden en uitverkoop?
VRAAG
De heer J.B. uit Kortrijk vraagt ons : « In
mijn zaak heb ik enkele artikelen die onvolledig of ouderwets zijn, waarvan ik mij graag
zou willen ontdoen. Welke mogelijkheden
zijn er, wetende dat ik verlies zal maken, om
deze artikelen te kunnen verkopen ? »

ANTWOORD
Het is elke handelaar verboden een product met verlies te verkopen, t.t.z. tegen
een prijs die niet tenminste gelijk is aan de
prijs waartegen het product bij de bevoorrading werd gefactureerd of waartegen het
bij de herbevoorrading gefactureerd zou
worden. Enkele uitzonderingen worden
voorzien:
> voor producten verkocht bij uitverkoop
> voor producten verkocht bij opruiming of
solden
> voor het afzetten van producten waarvan
de waarde snel kan verminderen en de
bewaring niet meer kan worden verzekerd
> indien zij klaarblijkelijk niet meer onder
normale handelsvoorwaarden kunnen
verkocht worden, t.t.z. voor producten die
speciaal te koop worden aangeboden met
het oog op de bevrediging van een momentele behoefte van de verbruiker eens
dat de gebeurtenis of de kortstondige bevlieging die tot deze behoefte aanleiding
gaf, voorbij is
> voor producten, waarvan de handelswaarde gevoelig is gedaald tengevolge
van beschadiging, inkrimping der gebruiksmogelijkheden of grondige technische wijzigingen
> wanneer de prijs van het product om
dwingende mededingingsredenen wordt
afgestemd op de prijs die in het algemeen wordt toegepast door andere handelaars voor hetzelfde product

1. Opruimingen of solden
Onder opruimingen of solden wordt verstaan elke te koop aanbieding of verkoop
aan de consument van producten waartoe
wordt overgegaan met het oog op de seizoensopruiming van het assortiment van
een verkoper, wat geschiedt door versnelde
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afzet tegen verminderde prijs van de producten. Ze wordt onder de benaming Solden, Opruimingen, of Schlussverkauf of onder elke andere gelijkwaardige benaming
(“einde reeks” of “seizoenopruiming”) aangekondigd.
De wetgeving op de solden of opruimingen
is enkel van toepassing voor de kleinhandel
in artikelen die modegebonden zijn. Aldus
mogen in de sectoren van kleding, lederartikelen, fijnere lederwaren en schoenen, de
solden slechts plaatsvinden gedurende een
periode van 3 januari tot en met 31 januari
en van 1 juli tot en met 31 juli. Wanneer de
wettelijke aanvangsdatum van de solden (3

januari of 1 juli) op een zondag valt, mogen
de solden ingaan op de zaterdag die deze
datum voorafgaat. Deze perioden zijn dezelfde voor de andere producten alhoewel
de koning andere data kan vaststellen.

Sperperiodes
Tijdens de sperperiodes van 15 november
tot en met 2 januari en van 15 mei tot en met
30 juni is het verboden prijsverminderingen
aan te kondigen of te suggereren voor de
producten die worden uitverkocht. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling,
vroeger het Bestuur Economische Inspectie
genoemd, stelt dat dit verbod van ambtswege van toepassing is op vier in de wet vermelde sectoren, voornamelijk kleding, lederartikelen, fijne lederwaren en schoenen.
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Voor andere producten moet worden nagegaan of daar deze mogelijkheid tot uitverkoop gewoonlijk wordt gebruikt of zal gebruikt worden.
Het verbod tot aankondiging van prijsverminderingen tijdens de “sperperiode” slaat
eveneens op de uitverkoop. Dan moeten de
nettoprijzen worden geafficheerd. Dit verbod
is niet van toepassing voor de occasionele
handelsmanifestaties, die niet langer mogen duren dan 4 dagen en maximaal éénmaal per jaar mogen worden georganiseerd
en waarvoor de toelating van het college van
Burgemeester en Schepenen vereist is. Getrouwheidskaarten die een kortingspercentage toekennen na een aantal aankopen zijn
wel toegelaten. Dit verbod geldt enkel voor
de aankondiging van prijsverminderingen.
De handelaar kan binnen zijn verkoopruimte
verkopen tegen een verminderde prijs maar
deze verminderde prijs mag niet aangekondigd, aangeduid of gesuggereerd zijn. De
naleving van de sperperiode wordt gecontroleerd door de Algemene directie Controle
en Bemiddeling van de FOD Economie.
Op de plaats van verkoop mogen de solden
niet aangekondigd of gesuggereerd worden
voor de wettelijke aanvangsdatum van de
solden, zelfs met vermelding van “geldig
vanaf ...”. Voor de aankondiging van solden
buiten het verkoopspunt neemt de dienst
Controle en Bemiddeling een gematigder
standpunt in voor weekbladen, publiciteitsbladen of folders. Met uitzondering van de
dagbladen mogen de solden aangeduid worden in de uitgave die verschijnt in de week
die aan de solden voorafgaat (pre-solden),
op voorwaarde dat de datum van het begin
van de solden uitdrukkelijk wordt aangegeven in hetzelfde lettertype als deze die de
toegekende kortingen aangeeft.

In praktijk
De verkoop in solden moet geschieden in de
lokalen waar de opgeruimde of identieke
producten gewoonlijk te koop worden aangeboden. Enkel de producten die de verkoper in het begin van de opruiming in zijn bezit heeft en die hij vóór deze datum op gewone wijze te koop heeft aangeboden, mogen
het voorwerp zijn van een opruiming.
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De prijsvermindering die toegepast wordt,
moet in verhouding staan tot de prijzen die
normaal toegepast worden voor gelijkaardige producten. Men is dus verplicht te
verwijzen naar de prijs die tijdens de wachtperiode steeds werd toegepast, zodat de
koper het voordeel kan berekenen. Ingeval
van opeenvolgende prijsverlagingen mag
de verkoper de uitsluitend tijdens de wachtperiode gebruikte prijs vermelden. De vermelding van meerdere doorstreepte prijzen is dus niet toegelaten. Dit houdt concreet in dat een handelaar die tijdens de
wachtperiode zijn prijzen vermindert, niet
zal kunnen verwijzen naar een gebruikelijke prijs. Wil hij ook de prijs verminderen
tijdens de solden, dan zal hij opnieuw de
nettoprijzen moeten aanduiden.

2. Uitverkopen
Als uitverkoop geldt elke verkoop die aangekondigd is onder de benaming uitverkoop,
liquidation of Ausverkauf of onder iedere gelijkwaardige benaming (bij voorbeeld “wegens overlijden” of “wegens verhuis”) en die
gebeurt met het oog op de versnelde afzet
van een voorraad of een assortiment van
producten in één van de volgende gevallen:
> de verkoop heeft plaats ter uitvoering van
een rechterlijke beslissing
> de erfgenamen of rechtverkrijgenden van
een overleden verkoper stellen hun verworven voorraad geheel of gedeeltelijk te
koop
> de verkoper stelt de voorraad, overgedragen door degene van wie hij de handel
overneemt, geheel of gedeeltelijk te koop
> de verkoper die zijn activiteit stopzet, stelt
zijn gehele voorraad te koop, mits hij nochtans tijdens de drie voorafgaande jaren
geen gelijkaardige producten om dezelfde
reden uitverkocht heeft;
> verbouwingen of opknapbeurten die meer
dan 40 werkdagen duren worden uitgevoerd in de lokalen waar gewoonlijk de
verkoop aan de consument plaatsvindt. Zij
maken er de verkoop tijdens de periode
van werkzaamheden onmogelijk, mits de
verkoper nochtans tijdens de drie voorgaande jaren geen gelijkaardige producten om dezelfde reden uitverkocht heeft.

Voornoemde wet van 25 mei 1999 heeft
deze termijn teruggebracht tot 20 dagen
> overbrenging of opheffing van de inrichting
maakt de verkoop van de producten noodzakelijk, voor zover de verkoper nochtans
tijdens het voorafgaande jaar geen gelijkaardige producten om dezelfde reden uitverkocht heeft. Krachtens de wet van 25
mei 1999 bestaat deze mogelijkheid alleen
voor de overbrenging of de opheffing van
de inrichting waar de verkopen normaal
doorgaan, voor producten die zich bevinden in de inrichting van de verkoper, op
voorwaarde dat de inrichting uitgebaat is
sedert minimum één jaar door dezelfde
verkoper, voor het begin van de liquidatie;
> ernstige schade werd door een ramp aan
de gehele productenvoorraad of aan een
belangrijk gedeelte ervan toegebracht
> door overmacht wordt de activiteit aanzienlijk gehinderd
> de handelaar of ambachtsman die zijn beroepsactiviteit stopzet omdat hij de pensioenleeftijd heeft bereikt, voor zover hij
niet overgaat tot een liquidatie in het jaar
dat voorafgaat omwille van het stopzetten
van de activiteit of de overbrenging of de
opheffing van de bedoelde inrichting.

Tien werkdagen
Behalve in het geval als bedoeld wordt in het
eerste streepje, mag geen uitverkoop plaatsvinden noch aangekondigd worden, indien
de verkoper niet vooraf zijn voornemens om
daarmee een aanvang te maken per aangetekend schrijven ter kennis heeft gebracht
van de minister of van de door hem daartoe
aangewezen ambtenaar. Het formulier kan
gedownload worden op volgend adres:
http://economie.fgov.be/. De uitverkoop
moet niet gemeld worden als deze het gevolg is van een rechterlijke beslissing. De
kennisgeving dient de datum van aanvang,
de reden van de uitverkoop, de bewijsstuk-
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ken en een behoorlijke verantwoording te
bevatten.
Er mag slechts overgegaan worden tot uitverkoop tien werkdagen na de verzending
van de aangetekende brief, behalve in het
geval van rampschade en overmacht. De reden van de uitverkoop moet aangetoond
worden met een bewijsstuk. Dit betekent dat
aan de brief een document moet worden
toegevoegd waaruit kan blijken dat de opgegeven reden ook werkelijk bestaat (vb. een
bestel van de uit te voeren werken, een kopie van een pensioenaanvraag, een kopie
van de opzeggingsbrief van de handelshuur
of van de overdracht van het handelsfonds…).

Beperkt tot 5 maanden
Krachtens de wet van 25 mei 1999 is de uitverkooptermijn voortaan beperkt tot 5 maanden. Deze periode wordt verlengd tot 12
maanden ingeval van stopzetting van de bedrijvigheid om reden van pensioen.
De uitverkoop moet plaatsvinden in dezelfde
lokalen waar dezelfde producten gewoonlijk
te koop worden gesteld. Indien de verkoper
meerdere verkoopsinrichtingen bezit, mogen, zonder toestemming van de minister of
van de aangewezen ambtenaar, geen producten worden overgebracht van een vestiging naar een andere. Alleen de producten
die deel uitmaken van de stock op het ogenblik van de betekening mogen uitverkocht
worden.
Elk uitverkocht product moet een werkelijke
prijsvermindering ondergaan dat de verkoper verplicht doet verwijzen naar de eerder
toegepaste prijs voor de producten in kwestie. In geval van uitverkoop is verkoop met
verlies toegestaan. De verkopen ter uitvoering van een rechterlijke beslissing, evenals
de verkopen tengevolge van ernstige schade
die werd toegebracht door een ramp, vallen
niet onder deze verplichting.
■
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Wetgeving

U wordt geacht de wet te kennen…
Tot uw dienst

Nieuws uit
het Belgisch Staatsblad
B.S. van 15 december 2008
Ministrieel besluit van 8 december 2008 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend
voor de betaling van de accijns, blz. 66303.
Wet van 28 november 2008 tot wijziging van artikel 131bis van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de
pensioenregelingen, blz. 66304.
Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest van 27 november 2008 betreffende de
ondersteuning van de « missions locales pour
l’emploi » en de lokale werkwinkels, blz. 66354.

B.S. van 17 december 2008
Koninklijk besluit van 7 december 2008 tot wijziging van koninklijk besluit van 21 april 2007
tot bepaling van de voorwaarden en de nadere
regels overeenkomstig dewelke de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen een financiële tegemoetkoming
verleent aan de verpleegkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers, blz. 66784.

B.S. van 18 december 2008
Decreet van het Waals Gewest van 20 november
2008 tot wijziging van het decreet van 11 juli
2002 houdende organisatie van het statuut van
de “Société wallonne de Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises”,
afgekort “SOWALFIN”, blz. 67049.

B.S. van 19 december 2008
Koninklijk besluit van 10 december 2008 tot
wijziging van het koninklijk besluit nr. 7 van 29
december 1992 met betrekking tot de invoer
van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, blz. 67235.
Decreet van het Waals Gewest van 6 november
2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van
discriminatie, met inbegrip van de discriminatie
tussen vrouwen en mannen inzake economie, tewerkstelling en beroepsopleiding, blz. 67344.

B.S. van 22 december 2008
Ministerieel besluit van 19 december 2008 tot
verlenging van de gelding van het koninklijk besluit van 23 september 2008 tot vaststelling van
bepaalde handelingen die marktmisbruik uitmaken, blz. 67706.
Koninklijk besluit van 11 december 2008 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 12 de-
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cember 2001 betreffende de dienstencheques,
blz. 67514.

B.S. van 23 december 2008
Ministerieel besluit van 17 november 2008tot
wijziging van het ministerieel besluit van 15
maart 2006 betreffende het autonome beheer
van land- en tuinbouwbedrijven en het kunstmatig creëren van betalingsvoorwaarden, blz. 67808.

B.S. van 24 december 2008
Koninklijk besluit van 17 december 2008 houdende de algemeen bindend verklaring van de
beslissing van 30 oktober 2008 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen,
jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en
buiten, genomen door de commissie bedoeld in
artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten,
blz. 68189.
Koninklijk besluit van 17 december 2008 houdende de algemeen bindend verklaring van de
beslissing van 30 oktober 2008 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen
die logies aanbieden en/of maaltijden en/of
dranken bereiden en/of opdienen, evenals door
discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30
juni 1994 betreffende het auteursrecht en de
naburige rechten, blz. 68190.
Koninklijk besluit van 17 december 2008 houdende de algemeen bindend verklaring van de
beslissing van 30 oktober 2008 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters
van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals
door de organisatoren van tijdelijke activiteiten
van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42
van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, blz. 68191.
Koninklijk besluit van 18 december 2008 houdende de algemeen bindend verklaring van de
beslissing van 30 oktober 2008 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en
de schoonheidsspecialisten, genomen door de
commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van
30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de
naburige rechten, blz. 68192.
Besluit van de Waalse Regering van 12 december 2008 tot wijziging van het decreet van 11
maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote on-
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dernemingen, alsook van het besluit van de
Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering
van dat decreet, blz. 68221.
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, blz. 68258.

B.S. van 29 december 2008
Koninklijk besluit van 23 december 2008 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni
1999 houdende uitvoering van de wet van 30
april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers, blz. 68581.
Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest van 19 december 2008 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van
4 november 2008 tussen het Vlaamse Gewest,
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het
Waalse Gewest betreffende de preventie en het
beheer van verpakkingsafval, blz. 68597.
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19
december 2008 houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord van 4 november 2008
tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval, blz. 68299.
Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008
betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval, blz. 68366.
Decreet van het Waals Gewest van 5 december
2008 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest,
het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de preventie en het
beheer van verpakkingsafval, blz. 68424.

B.S. van 30 december 2008
Koninklijk besluit van 23 december 2008 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 25 april
2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van
25 oktober 1985 tot uitvoering van Hoofdstuk 1,
sectie 1, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, blz. 68795.

B.S. van 31 december 2008
Decreet van het Waals Gewest van 20 november
2008 betreffende de sociale economie, blz. 69063.
Besluit van 19 december 2008 van de Waalse
Regering tot wijziging van het besluit van de
Waalse Regering van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de infrastructuren voor het onthaal
van de economische activiteiten, blz. 69078. ■
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De beste zorgen. Levenslang.

hospitalisatie ambulante kosten zorgverzekering gewaarborgd inkomen

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.

www.dkv.be

Ook u kunt ondernemen met minder CO2
en meer toekomst.

Wanneer u de CO2 -uitstoot vermindert, neemt u als ondernemer een
voorsprong. Electrabel wil voor uw toekomstgerichte onderneming een
duurzame partner zijn. Wij ondersteunen de groei van uw zaak met
diensten en producten op maat.
• Gebruik groene energie. Met Partner Groen voor KMO’s en
Professional Groen voor Zelfstandigen kiest u voor 100% groene en
100% Belgische elektriciteit.
• Bespaar energie. Onze experts voeren een energie-audit uit in uw bedrijf.
Zij stellen u aangepaste oplossingen voor om uw verbruik te optimaliseren.
• Produceer uw eigen groene elektriciteit. Wij bestuderen de
haalbaarheid en het rendement van fotovoltaïsche panelen en geven u
alle praktische en technische informatie voor installatie en onderhoud.
Kies voor een contract met 100% groene, 100% Belgische
elektriciteit. Contacteer nu meteen onze specialisten :
KMO’s 078 78 20 20 Zelfstandigen 078 35 33 33
www.electrabel.be

Het is jouw energie.

