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Jongeren aanmoedigen
te ondernemen !

I

n ons land is de ondernemerszin van jongeren van minder
dan 25 jaar zwak (5,9%) ten opzichte van het Europees
gemiddelde (7,5%). Nochtans blijkt uit meerdere studies dat
steeds meer jongeren overwegen hun eigen bedrijf op te richten
of zelfstandige te worden.
In 2016 willen 36% jongeren hun eigen bedrijf oprichten,
tegenover slechts 22% in 2013.
Volgens een recent onderzoek van het SDZ, willen de meeste
van deze jongeren zelfstandig worden om hun eigen baas te zijn,
om hun arbeidstijd zelf te bepalen, en teneinde hun passie om te
vormen in een succesvolle beroepsactiviteit.
Op bladzijde 12 van dit tijdschrift zult u lezen dat de regering heeft
beslist een bijzonder statuut te creëren voor deze ondernemende
jongeren. Dit statuut zal in werking treden vanaf 01/01/2017 en
zal voor de 478.000 belgische studenten de beslissing over te
stappen naar het zelfstandig statuut, vergemakkelijken.
Dit nieuw statuut zal voorzien in een voordelig bijdragesysteem,
evenals in het behoud van de gezondheidszorgen als persoon ten
laste en in een gelijkstelling met het statuut van de bezoldigde
student.
Het SDZ vraagt dat naast deze economische en sociale voordelen,
deze ondernemende studenten ook hulp zouden krijgen op het
vlak van financiering, beurzen, opleiding, ondersteunende
contracten, …
Wij vragen aan onze regeringsleiders nog verder te gaan door
het programma van de opleidingen in de hogescholen aan te
passen. De jongeren moeten troeven inzake het ondernemerschap
aanleren : coaching, het opzetten van een netwerk, marktanalyse,
opleven na een mislukking…

INHOUDSTAFEL

Voorzitter van het SDZ
daniel.cauwel@sdz.be
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Actualiteit
- onthaal (telefoonoproepen, mails,
rechtstreeks contact met een medewerker/medewerkster, het gedrag
van een personeelslid van de FOD
Financiën…);
- doeltreffendheid (snelheid, beschikbaarheid, opvolging van het
dossier…).

Geschillenbeslechting

Nieuw onlineplatform
Beroepsactiviteit
van de tandartsen

FOD Financiën

De gegevens zijn
beschikbaar
Het rapport PlanCAD tandartsen omvat alle
essentiële informatie over de activiteit van de
tandartsen op de Belgische arbeidsmarkt. De
inzameling van deze gegevens zorgt ervoor dat
er nieuwe scenario's voor de planning van het
beroep van tandarts aan de hand van het mathematisch model kunnen worden uitgewerkt.
De cel Planning van het aanbod van de gezondheidszorgberoepen heeft een geanonimiseerde gegevensset voorgesteld en gekoppeld teneinde de activiteit van de tandartsen
te bepalen. Ze levert momenteel een relevant
antwoord op de volgende vragen:
- Wat is het aantal actieve tandartsen ?
- Hoe ziet de leeftijdspiramide van de tandartsen eruit ?
- Wat is het aantal verstrekte prestaties in voltijds equivalenten?
- Wat is de verdeling van de tandartsen tussen de verschillende subsectoren van de
gezondheidszorg ?
- Hoeveel tandartsen werken er voltijds of deeltijds ?
- Wat is de verdeling volgens het arrondissement
van de woonplaats en van de werkplek?
- Hoe is de beroepscategorie geëvolueerd?

Klachtenbeheer
De FOD Financiën heeft een nieuw
onlineklachtenformulier ontwikkeld
om zo de doeltreffendheid van zijn
klachtenbeheer nog te verhogen en
uiteindelijk zijn dienstverlening te verbeteren. Om een klacht in te dienen
verkozen de belastingplichtigen veruit
het onlineklachtenformulier boven de
andere kanalen (e-mail, brief). Dat
had als gevolg dat het formulier veel
gebruiksvriendelijker werd gemaakt.

De Europese Commissie lanceert een
platform voor online-geschillenbeslechting. De nieuwe website maakt
het mogelijk om klachten over online
aan- of verkopen buiten de rechtbank
om te regelen. Daardoor kunt u als
consument of ondernemer die ontevreden is over het verloop van een

De Dienst Klachtenbeheer van de
FOD Financiën ontving in 2015 1.542
klachten (via alle kanalen) of 46% meer
dan in 2014 (1.052 klachten). Toch
blijft dat aantal klachten relatief laag
in verhouding tot het aantal contacten dat de FOD Financiën heeft met
de belastingplichtigen.
Ingediende klachten kunnen alleen
gaan over een ontoereikende dienstverlening op het vlak van:
- informatie (onvolledig, foutief, onbegrijpelijk…);

online-transactie gemakkelijk een
klacht indienen, zonder dat u daarvoor een lange en dure gerechtelijke
procedure moet starten.
Een neutrale derde partij, bijvoorbeeld een ombudsman, zal uw klacht
behandelen. Het platform voor onlinegeschillenbeslechting helpt u om de
juiste instantie te bereiken.
Hoe werkt het?
- een klacht indienen
- overeenkomst bereiken over een
geschillenorgaan
- behandeling van uw klacht door het
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geschillenorgaan
- resultaat en sluiting van uw klacht
De website behandelt enkel geschillen
tussen consumenten of ondernemers
die in de EU gevestigd zijn, en enkel
over producten of diensten die online
gekocht zijn, en dat zowel voor binnenlandse als grensoverschrijdende transacties. De hele procedure verloopt
online en het platform is beschikbaar
in alle EU-talen.

Fraude, bedrog,
misleiding en oplichting

Een meldpunt

De FOD Economie lanceert een uniek
meldpunt voor slachtoffers van fraude,
bedrog, misleiding en oplichting: www.
meldpunt.belgie.be.
Indien uw rechten als consument of

FOD Economie

Meer
namaakverkoop via
internet en sociale
media
In 2015 haalde de FOD Economie 320.000
namaakartikelen van de markt, met een geschatte waarde van 12,3 miljoen euro. Van al
deze artikelen werden er 22.000 via het internet
en vooral via sociale media verkocht. Het gaat
hoofdzakelijk om valse merkkledij, cosmetica,
smartphones en accessoires zoals handtassen.
Dat er meer namaakproducten via internet
verkocht worden, valt te verklaren doordat
namaakverkopers op sociale media in grote
groepen een grote hoeveelheid geïnteresseerde
consumenten kunnen bereiken. De verkopers
denken daarbij te kunnen schuilgaan achter de
anonimiteit van het internet.
De Economische Inspectie zal ook in 2016, in
samenwerking met de douane, het Europese
antifraudekantoor OLAF en de Europese politiedienst Europol, elke dag opnieuw online en
offline controles uitvoeren om netwerken van
namaakverkoop te ontmantelen.

84% van de artsen
“geconventioneerd”
voor 2016

ondernemer geschonden werden of u
bent slachtoffer van een vorm van bedrog, kunt u dit melden op deze nieuwe
website. Het meldpunt verleent u persoonlijk advies en leidt u vervolgens
naar de juiste instantie.
Het meldpunt is een samenwerkingsverband van het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen,
het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten,
de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), de Federale Politie, de
FOD Financiën en de FOD Economie.

De telling van de toetredingen en weigeringen
tot het akkoord artsen ziekenfondsen 20162017 is beëindigd. Voor het eerst kregen de
artsen de mogelijkheid om via de applicatie op
de website van het RIZIV hun weigering of beperkingen door te geven. Er zijn weinig wijzigingen
in vergelijking met het vorige akkoord: 84% van
de artsen treden toe tot het akkoord en zullen
dus de overeengekomen tarieven toepassen. Dit
hoge percentage toetredingen waarborgt een
toegang tot kwaliteitsvolle zorg aan het grootste
deel van de patiënten.
Globale resultaten
84% van de artsen treden
toe tot het akkoord 20162017 (83,83% in 2015):
- 88,54% van de huisartsen (88,59% in
2015);
- 81,12% van de specialisten, alle specialismen samen (80,78%
in 2015).

Globaal verandert er dus weinig in vergelijking
met het vorige akkoord.
De toetreding bij huisartsen blijft ongeveer status quo, bij artsen-specialisten is er een lichte
stijging met 0,34%.

één Belg op vijf blijft
bij zijn partner voor
het geld
Niet minder dan 15% van de Europese koppels
blijft enkel nog samen omdat een scheiding
financiële problemen met zich zou meebrengen.
Bij de Belgen loopt dat cijfer op tot maar liefst
21%. Dat blijkt uit een onderzoek van Intrum Justitia, waarvoor 1.036 Belgen werden bevraagd
over hun financiële gewoontes.
Hun financiële toestand is voor heel wat Belgen
een reden om samen te blijven. 21% van de
Belgen geeft toe bij hun partner te blijven omwille van het geld. België staat met dat cijfer
op een vierde plaats na Frankrijk (37%), Zwitserland (30%) en Portugal (24%). Het Europese
gemiddelde ligt volgens het European Payment
Report op 15%.
39% van de Belgen tussen 18 en 24 jaar geven
aan dat een scheiding een van de oorzaken is
die aan de basis ligt van financiële problemen.
Dit cijfer daalt naar 36% in de groep van 24tot 35-jarigen en loopt vervolgens opnieuw op
naarmate men ouder wordt met 51% voor de 35tot 49-jarigen en zelfs 53% voor vijftigplussers.

Jaarverslag
Ombudsdienst
Pensioenen
De Ombudsdienst Pensioenen wil een bijdrage
leveren in de strijd tegen armoede bij gepensioneerden.
Daarvoor hebben ze verschillende aanbevelingen voorgelegd aan minister van Pensioenen
Daniel Bacquelaine.
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Ze vragen om het recht op een IGO (inkomensgarantie voor ouderen) voortaan ook automatisch te onderzoeken voor ambtenaren als ze
65 geworden zijn. Nu gebeurt dat enkel voor
gepensioneerde zelfstandigen en werknemers.
Een IGO is een uitkering die 65-plussers die
niet over voldoende middelen beschikken,
moet beschermen tegen armoede. Vandaag
de dag genieten ongeveer 108.000 personen
van de IGO.
De Ombudsman Pensioenen vraagt ook om
de IGO op meerdere tijdstippen automatisch
te onderzoeken en een grootschalige mediacampagne te organiseren over de IGO.
Bij de Ombudsdienst Pensioenen kwamen vorig
jaar 1.589 klachten binnen, waarvan er 1.062
ontvankelijk waren.

Veilig Surfen

Petya, de nieuwe
ransomware die je
computer bedreigt
De federale politie vestigt ons aandacht op.
Ransomware is een vaak terugkerend thema,
want het is een zeer groot probleem geworden
voor particulieren, maar ook voor bedrijven.
De nieuwste versie die Petya werd gedoopt,
is bijzonder agressief, zo waarschuwde het
veiligheidslaboratorium G-Data eind maart. In
tegenstelling tot andere soortgelijke malware
die systeembestanden of bepaalde bestandstypes versleutelt, zal Petya alle schijven waarop
het zich nestelt ontoegankelijk maken.
De huidige infectiecampagne viseert de bedrijfswereld en meer in het bijzonder de hr-medewerkers. Ze ontvangen een bericht van een
zogezegde sollicitant die hen verzoekt kennis
te nemen van zijn cv.
6
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Ze klikken op de
Dropbox-link en
openen dan het exebestand dat de computer doet crashen.
Er verschijnt een
blauw scherm en
de computer start
opnieuw op. Nu
gaat Petya de zgn.
masterboot van de
harde schijf wijzigen,
het deel met de basisinstructies om het
besturingssysteem
te laden.
Daarna volgt een
nieuwe herstart,
deze keer met de
melding dat een
systeemcontrole
wordt uitgevoerd om storingen te detecteren,
maar in werkelijkheid is Petya begonnen met
de versleuteling van de hele harde schijf.
Nu verschijnt een bericht waarin het slachtoffer
wordt verzocht losgeld te betalen door verbinding te maken met een adres via het anonieme
TOR-netwerk.
Het slachtoffer verneemt dat zijn schijf met
een sterk algoritme versleuteld is en dat het
losgeld zal verdubbelen als het niet binnen de
7 dagen wordt betaald.
Het goede nieuws is dat de versleuteling minder
krachtig zou zijn dan aangekondigd.
Er is immers gebleken dat de codeersleutel niet
lang is en dat het dus mogelijk is de getroffen
schijf te decoderen.
Lovenswaardig is hier het werk van Fabian Wosar die de tool Petya Extractor heeft ontwikkeld.
Zoals de naam aangeeft, zal de tool deze
ransomware verwijderen zodat u opnieuw toegang krijgt tot de gegevens op de harde schijf.
Bent u een computerleek, dan roept u het best
hulp in omdat de door Petya versleutelde schijf
met een andere Windowscomputer moet worden verbonden. Als uw computer meerdere
schijven heeft, dan is het de C-schijf die moet
worden schoongemaakt.

Afstandsverkopen

Frankrijk verlaagt
de drempel naar
35.000 euro
U bent een Belgische onderneming en u heeft
in 2016 al voor meer dan 35.000 euro aan
goederen verkocht in Frankrijk?
In dat geval moet u een Frans btw-nummer
aanvragen en aan uw Franse klanten Franse
btw aanrekenen. Frankrijk verlaagde immers

& Zelfstandige

vanaf 1 januari 2016 de grens voor afstandsverkopen 100.000 naar 35.000 euro.
Over welke verkopen gaat het?
- Het gaat om de verkoop van alle goederen
behalve accijnsproducten (zoals tabakswaren
en alcohol) of nieuwe voertuigen.
- U verkoopt aan Franse particulieren of rechtspersonen die in Frankrijk geen intracommunautaire verwerving moeten aangeven voor
aankopen in andere lidstaten van de EU.
- U zorgt als Belgische verkoper voor het vervoer of de verzending van de goederen naar
uw Franse klanten.
Ik overschrijd de grens van 35.000 euro in
Frankrijk. Wat moet ik doen?
U moet een Frans btw-nummer aanvragen (als
u er nog geen heeft) en u moet ook Franse btw
aanrekenen vanaf het moment dat u die grens
van 35.000 euro overschrijdt.
Ik overschrijd de grens van 35.000 euro in
Frankrijk niet? Wat moet ik doen?
In dat geval mag u Belgische btw blijven aanrekenen op de verkoop van die goederen.
Geldt dit ook voor verkopen aan Franse klanten
die de goederen zelf komen ophalen in België?
Neen. Als uw klant de goederen zelf komt
ophalen in België en zelf zorgt voor het vervoer naar Frankrijk, dan mag u Belgische btw
blijven aanrekenen.

Verlichting en
ventilatie van
arbeidsplaatsen,
Nieuwe regelgeving
Op 14 april 2016 publiceerde het Belgisch
Staatsblad het koninklijk besluit van 25 maart
2016 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de
algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen
moeten beantwoorden.
Dat koninklijk besluit heeft tot doel het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 aan te
passen op het vlak van de verlichting (afdeling III) en de luchtverversing (afdeling IV).
Het heeft de volgende krachtlijnen:
- Er wordt een bijlage II toegevoegd die handelt over de minimumvoorschriften waaraan de verlichting van de arbeidsplaatsen
moet beantwoorden indien de werkgever de
norm NBN EN 12464-1 (verlichting werkplekken binnen) en de norm NBN EN
12464-2 (verlichting werkplekken buiten)
niet wenst toe te passen. Deze bijlage beschrijft wat de minimumwaarden zijn voor
de gemiddelde verlichtingssterkte voor verschillende soorten werkposten en waar de
gemiddelde verlichtingssterkte moet gemeten worden. Ze beschrijft ook de kwalitatieve
eisen waaraan de verlichting moet voldoen.

Actualiteit
- Op arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van de
kunstverlichting aan een verhoogd risico zijn blootgesteld, moet
er een verlichtingssysteem aanwezig zijn die het mogelijk maakt
om het werk op een veilige manier af te sluiten.
- De werknemers moeten over voldoendeverse lucht beschikken,
rekening houdend met de werkmethoden en de lichamelijke inspanningen. Hiertoe dient de werkgever ervoor te zorgen dat de
CO2-concentratie in de werklokalen lager is dan 800 ppm en in
elk geval 1200 ppm niet overschrijdt.
- Indien een airconditioninginstallatie wordt gebruikt dient deze
installatie zodanig ingesteld te zijn dat de over een werkdag
gemiddelde relatieve luchtvochtigheid, indien technisch haalbaar,
tussen 40 en 60 % ligt. Hierop wordt een uitzondering voorzien:
de relatieve luchtvochtigheid mag tussen 35 en 70 % liggen indien
de werkgever aantoont dat de lucht geen chemische of biologische
agentia bevat die een risico kunnen vormen voor de veiligheid en
de gezondheid van de aanwezige personen.

Belmed

Ombudsdienst voor
consumentengeschillen
Een handelstransactie verloopt meestal zonder problemen. Als dat
niet het geval is, dan kan de onlinedienst Belmed u helpen.
Belmed is een online platform dat ter beschikking wordt gesteld door
de FOD Economie aan consumenten en ondernemingen.
Via Belmed kunnen commerciële geschillen buiten de rechtbank
en langs het internet geregeld worden door tussenkomst van een
onafhankelijke bemiddelaar. Belmed is dus uw partner in alternatieve
geschillenoplossingen. Daarnaast vindt u op Belmed ook alle relevante
informatie over de buitengerechtelijke beslechting van geschillen in
België en kunt u via de zoekmotor snel een Belmed-partner vinden
om uw geschil buitengerechtelijk op te lossen.

Bedrog

Valse verkeersboetes in naam
van de federale politie
Al geruime tijd circuleren er valse emails waarin geschreven wordt
dat u een achterstallige boete dient te betalen. Soms vermeldt de
mail dat het een ‘herinnering’ is.
Deze mails worden steeds “professioneler” opgemaakt maar blijven
een poging tot oplichting.
De (federale) politie verstuurt dit soort mails niet en vraagt trouwens
NOOIT via internet boetes te betalen!
Klik in geen geval op de links (mogelijkheid tot virussen) en betaal
zeker niet ! De mails kunnen er soms een beetje anders uitzien maar de
werkwijze van de oplichters blijft hetzelfde. Telkens wordt voorgesteld
om met een min of meer anonieme betaalmethode zoals Bitcoins,
3G Payment of Ukash te betalen.

Werk

Opnieuw meer studentenarbeid
in 2015
De studentenarbeid ging in 2015 opnieuw in stijgende lijn. Dat blijkt
uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Er waren in
2015 meer jobstudenten en die studenten hebben ook meer gewerkt.
De eerste gegevens over 2016 geven aan dat deze stijgende trend
zich doorzet.

11 miljoen dagen
In 2015 hebben 478.680 studenten gedurende ten minste één dag
een studentenjob uitgevoerd; dat zijn er 4% meer dan een jaar eerder.
Het aantal werkgevers dat een beroep heeft gedaan op studentenarbeid is nagenoeg stabiel gebleven: 53.946 (+1%).
Meer uitgesproken was de groei van het aantal aangegeven dagen
studentenarbeid. Dat steeg tot meer dan 11 miljoen, een toename
met 7% ten opzichte van 2014. Sinds de versoepeling van de studentenarbeid in 2012 nam het aantal aangegeven dagen studentenarbeid
al toe met 17%. Ter herinnering, een bij de RSZ aangegeven dag is
niet noodzakelijk een volledige werkdag. Ook prestaties van een paar
uur worden als een volledige werkdag aangegeven.
Parallel met het aantal dagen steeg ook de loonmassa. In totaal
keerden werkgevers in 2015 voor 815,5 miljoen euro studentenlonen
uit (+8% ten opzichte van 2014).

De gemiddelde jobstudent
Een gemiddelde student werkte in 2015 23 dagen, verdeeld over
1à 2 jobs, en verdiende daarmee 1.703 euro. Het gaat om een brutobedrag, waarop 2,71% sociale bijdragen verschuldigd zijn, maar
geen belastingen mits het de enige inkomsten zijn van de student.
Studenten werken steeds vaker het hele jaar door. Het aandeel studenten dat alleen in de zomermaanden (juli, augustus en september) actief
was, zakt van 37% in 2012 naar 28% in 2015, terwijl het aandeel
studenten dat in alle vier de kwartalen van het jaar actief was, steeg
van 12 naar 16%.

En in 2016?
Uit de eerste analyses van interne gegevens, blijkt dat de stijgende
trend zich ook doorzet in de eerste twee kwartalen van 2016.
Deze cijfers hebben betrekking op studenten tewerkgesteld in zowel
de privésector als bij de overheid (inclusief de lokale en provinciale
besturen, van wie de aangiften bij DIBISS binnenkomen).
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Vooruitgang
Onze eisen werden gehoord…

Benoit Rousseau
Juridisch Directeur SDZ
benoit.rousseau@sdz.be

Onze eisen werden gehoord…

Eindelijk een recht op werkloosheidsuitkeringen
voor de zelfstandigen die hun activiteit om
economische redenen stopzetten!

E

r bestond al een faillissementsverzekering en vandaag heeft de
regering de uitbreiding goedgekeurd van deze verzekering naar
de stopzettingen om economische redenen (wat we voortaan het
“overbruggingsrecht” noemen). Het gaat om een werkelijke steun
voor de zelfstandigen die een activiteit gedwongen moeten stopzetten
om economische redenen.

Gedurende 12 maanden
De zelfstandige die een beroep doet op het overbruggingsrecht zal
dus gedurende 12 maanden kunnen genieten van een uitkering van
1168,73EUR (met gezinslast: 1460,45EUR).
De doelstellingen van de teksten die deze ochtend werden goedgekeurd,
zijn de volgende:
• de ontwikkeling verzekeren van deze nieuwe pijler, door de gevallen
van stopzetting die momenteel beoogd worden door de huidige voorzieningen uit te breiden naar de gevallen waar de zelfstandige zich in
financiële moeilijkheden bevindt op het moment van de stopzetting.
Hij moet daarvoor ofwel begunstigde zijn van een leefloon,
ofwel een vrijstelling van sociale bijdragen hebben genoten
gedurende een bepaalde tijd, ofwel inkomsten hebben die lager zijn dan de drempel van 13.010,66 euro. Voor deze
uitbreiding is de duur van de dekking verbonden
aan de lengte van de loopbaan als zelfstandige (het overbruggingsrecht kan gebruikt
worden gedurende maximaal een jaar
voor de hele duur van de loopbaan als
zelfstandige);
• uitbreiding van de dekking ziekteinvaliditeit naar het luik uitkeringen;
• invoering van een nieuwe algemene
voorwaarde voor de toekenning van
de dekkingen: minimaal vier kwartaalbijdragen effectief betaald hebben over de
periode van 16 kwartalen die voorafgaat aan de
stopzetting.

8

September - Oktober 2016 - Ondernemer

& Zelfstandige

Vier pijlers

Op 20 juli 2016 heeft de federale regering een voorontwerp
van wet en een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd
houdende invoering van een
overbruggingsrecht ten voordele van de zelfstandigen.

Op basis van deze teksten zal
de nieuwe regeling overbruggingsrecht recht geven op twee
dekkingsluiken (financiële uitkeringen en behoud van rechten inzake ziekte-invaliditeit),
in het kader van vier pijlers: faillissement, collectieve schuldenregeling, gedwongen onderbreking en de nieuwe pijler “economische moeilijkheden”.

Minister van Middenstand Willy Borsus verklaarde: “tevreden te zijn met
deze maatregel die de zelfstandigen
in moeilijkheden helpt, opdat zij vlotter opnieuw zouden kunnen beginnen.
Daarnaast bevat deze regeling ook een
positieve en geruststellende boodschap
voor al diegenen die willen ondernemen”.
Minister van Sociale Zaken Maggie De
Block voegde eraan toe: “Wij blijven ijveren voor een verdere
verbetering van het sociaal
statuut van de meer dan
1 miljoen zelfstandigen in
ons land. Het overbruggingsrecht geeft hen
een sociaal vangnet
als ze in moeilijkheden
verkeren. Zelfstandige
ondernemers vormen
de hoeksteen van onze
welvaart en we moeten
hun situatie aanpassen
aan de realiteit van vandaag.”

Vooruitgang
Ondernemerschap

Een sociaal statuut voor
de student-ondernemer

D

e ondernemingsgeest is nog veel te zwak in België, en dan vooral
bij de jongeren. Op basis van de enquêtes naar de arbeidskrachten van Eurostat, zien we dat het percentage zelfstandigen bij
de jongeren (jonger dan 25 jaar) 5,9%
bedraagt in België, tegen 7,5% op
Europees niveau (in 2015).
De federale regering

genomen als bestaansmiddel
van de studenten om fiscaal
ten laste te blijven van hun
ouders. Het gaat
om 14.000 menheeft sen over heel Belop 8 juli 2016 de oprichting gië. De vergoeding
goedgekeurd van het statuut die deze studenten
Wat al bestaat
ontvangen, zal dus niet in aanmerking worden genomen voor
van student-ondernemer.
Momenteel heeft een student die begint
de berekening van de inkomsten om persoon ten laste te
als zelfstandige het statuut van zelfstanzijn (ten belope van 2600€ niet-geïndexeerd).
dige in bijberoep. Dit impliceert met name inzake sociale bijdragen dat: We moeten opmerken dat de inwerkingtreding van de toekomstige wet
• als de student jaarlijkse inkomsten heeft die lager zijn dan 1439,42 €, voorzien is voor 1 januari 2017 (wat het bijdragetarief verklaart van 21%
hij geen bijdragen betaalt;
omdat zij verminderd werden in het kader van de taxshift).
• als de student jaarlijkse inkomsten heeft tussen 1439,42 € en
6815,52 €, hij (verminderde) bijdragen betaalt;
• als de student jaarlijkse inkomsten heeft die hoger zijn dan Een goede zaak
6815,52 €, hij de bijdragen betaalt van de zelfstandigen in hoofd- Dit volwaardige statuut van student-ondernemer zal zeer zeker een
beroep (21,5 %) en dit op alle ontvangen inkomsten vanaf de eerste goede zaak zijn voor de student, maar zou ook een aantrekkend en een
euro.
positief effect moeten hebben op de andere studenten.

Het project
Het voorontwerp van wet creëert een statuut voor de studenten-ondernemers die jonger dan 25 jaar zijn, die reglementair ingeschreven zijn
voor de lessen in een onderwijsinstelling om een diploma te behalen
dat erkend is door een bevoegde autoriteit in België:

Minister van Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus: “Ik hoop dat ons land
meerdere honderden studenten-ondernemers zal kunnen tellen in de
toekomst. Onder hen zal ongetwijfeld een aantal deze activiteit op een
duurzame manier voortzetten en zo de zelfstandige verantwoordelijken
van een onderneming en de werkgevers van morgen worden.”

• een gunstig stelsel van bijdragen aan
het sociaal statuut van zelfstandigen voor
de studenten die inkomsten hebben die
lager zijn dan de drempel die van kracht
is voor de zelfstandigen in hoofdberoep
(13.010,66 € voor 2016). De studentenondernemers zullen vrijgesteld zijn van
sociale bijdragen voor de inkomsten onder
een bepaalde drempel:
- Geen bijdragen als hun jaarlijkse
inkomsten lager zijn dan 6.505,33 €;
- Tarief van 21% (20,5% vanaf 2018) op
de inkomstenschijf tussen 6.505,33 €
en de beroepsinkomstendrempel van
13.010,66 €;
• Het behoud van rechten op het vlak van
gezondheidszorgen als persoon ten laste
als de inkomsten lager zijn dan 6.505,33 €
en als titularis indien de student bijdragen
betaalt. Bovendien tellen de periodes
waarvoor de student bijdragen betaalt
(ook verminderde bijdragen) om rechten
te openen op het vlak van arbeidsonge
schiktheid/invaliditeit/moederschap;
• Tot slot zullen de inkomsten uit alternerend leren niet in aanmerking worden
September - Oktober 2016 - Ondernemer
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Vooruitgang
Onze eisen werden gehoord…

De minimumpensioenen voor zelfstandigen
en loontrekkenden zijn gelijkgeschakeld !

H

et minimaal gezinspensioen bedraagt nu 1.460,45 EUR.
Voor een alleenstaande gaat het om 1.168,73 EUR. Tenslotte
bedraagt het overlevingspensioen 1.150,35 EUR. Vanaf 1
augustus zijn deze bedragen dus zowel geldig voor zelfstandigen als
voor loontrekkenden.
Door indexeringen, aanpassingen aan de welvaart en geleidelijke gelijkschakeling, zijn de minimumpensioenen van zelfstandigen dit jaar
4 keer gestegen.

De gelijkschakeling van pensioenen komt
bovenop andere maatregelen die reeds werden genomen om het sociaal statuut van de
zelfstandige op te waarderen, meer bepaald:

• de afschaffing van de grenzen aan de toegelaten activiteit voor de
gepensioneerden, zowel loontrekkenden als zelfstandigen. Bedoeling
hiervan is aan de gepensioneerde loontrekkenden en zelfstandigen
toe te laten zonder beperking een beroepsactiviteit uit te oefenen als
ze 65 jaar zijn of een loopbaan hebben van 45 jaar. Tevoren moesten
twee voorwaarden samen vervuld zijn: 65 zijn en een loopbaan
hebben van 42 jaar;
• de kwartalen die voortaan in aanmerking worden genomen voor de
berekening van het pensioen van de zelfstandigen: voordien stopte
de pensioenberekening automatisch op 31 december van het jaar
voorafgaand aan de datum van het pensioen. Zelfstandigen die na
31 december nog werkten haalden voor hun pensioenberekening
geen voordeel uit deze bijkomende kwartalen. Voortaan telt elk
trimester dat na 31 december nog wordt gepresteerd;
maatregelen ten voordele van zelfstandige mantelzorgers: het
systeem staat vandaag open voor de zelfstandige die een zwaar
ziek familielid tot de tweede graad of een zwaar ziek gezinslid verzorgt
of bijstaat. Het wordt uitgebreid naar de zelfstandige die moet zorgen
voor een gehandicapt kind van minder dan 25 jaar;
• de uitbreiding van het moederschapsverlof voor vrouwelijke zelfstandigen met 4 weken, met de mogelijkheid dit verlof niet alleen per
week op te nemen maar ook voltijds of halftijds, net als de vrijstelling
van betaling van sociale zekerheidsbijdragen met behoud van rechten
voor het kwartaal dat volgt op de bevalling.
Het is dus een grote hoeveelheid maatregelen die sinds 2015 werd
genomen om de pensioenen van zelfstandigen zo veel mogelijk op te
waarderen en rechtvaardig te maken.
Minister van Middenstand Willy Borsus licht toe: “Dit is historisch. Na
jaren strijd hebben we eindelijk een volledige gelijkschakeling bereikt
September - Oktober 2016 - Ondernemer

Willy Borsus voegt hieraan toe: « Dit minimaal pensioenbedrag ligt nog
te laag. Daarom hebben we op 20 juli de oprichting gelanceerd van
een tweede pensioenpijler voor zelfstandigen”.

Sinds 1 augustus 2016 zijn de
minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden
gelijkgeschakeld.

• het overbruggingsrecht: een nieuwe verzekering voor zelfstandigen die om economische
redenen hun activiteit noodgedwongen moeten stopzetten: de zelfstandige die een beroep doet op het overbruggingsrecht zal gedurende 12
maanden kunnen rekenen op een schadeloosstelling van 1168,73EUR;
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van de minimumpensioenen van zelfstandigen en loontrekkenden. We
hebben in verschillende stappen moeten werken maar deze onrechtvaardigheid is eindelijk hersteld”.
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Vooruitgang
Onze eisen werden gehoord…

De strijd tegen de sociale dumping krijgt
eindelijk versterking !

S

taatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe
De Backer en minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s
Willy Borsus reageren tevreden: “Het werk is nog niet af. Elke beslissing van de regering voor de bouwsector moet ons een stap dichter
bij eerlijke concurrentie brengen in de sector.”

“De aanwerving van 96 extra inspecteurs om werven beter te kunnen
controleren, is nu bezig. De mogelijkheden van het aangiftesysteem
Limosa, waarin gedetacheerde werknemers en zelfstandigen vooraf
gemeld moeten worden, zijn ook uitgebreid: bouwbedrijven moeten
het Europees btw-nummer toevoegen, tegen eind dit jaar moet ook
minstens een werfadres gemeld worden,
de geldigheid wordt beperkt tot drie maanden,…”, reageert Philippe De Backer.
Willy Borsus herhaalt nogmaals : “Wij doen
er alles aan om een einde te maken aan
sociale dumping: de hervorming van de
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
(SIOD) is daar een illustratie van: wij hebben
voor deze dienst een globale visie ontwikkeld
zodat hij werkelijk efficiënt en gecoördineerd
is. Bovendien werd de wet op de overheidsopdrachten gewijzigd. Daarbij denk ik
vooral aan de beperking van de keten van
onderaanneming en de maatregelen tegen
abnormaal lage prijzen”.

Eén jaar na de invoering van een
Plan voor eerlijke concurrentie
in de bouwsector zijn 21 van de
40 maatregelen uitgevoerd. 17
van de 26 nationale maatregelen zijn geheel of gedeeltelijk
uitgevoerd (65%). Op het Benelux en Europees niveau laten
concrete resultaten langer op
zich wachten met 4 uitgevoerde
maatregelen op 14 (29%).

Extra pak maatregelen
Om eerlijke concurrentie te waarborgen moeten we de bestaande
Europese en Belgische regels voor alle spelers toepassen. Door een
aantal structurele maatregelen van de regering (indexsprong, tax shift…)
daalt de loonkost. Toch besliste de regering nog een extra pak maatregelen ter bevordering van de eerlijke concurrentie in de bouwsector.

Keep it simple

“We zetten de implementatie van onze Belgische
agenda verder en we versterken onze pleidooien en
acties op het Europese
niveau”, vervolgt Philippe
De Backer. “Tegen begin
2017 komt er een app correcte ondernemer, waarin
je als Belgische aannemer
in één oogopslag kan zien
of een buitenlandse aannemers of werkkrachten met alles in orde
zijn. Daarnaast komt er ook tegen eind dit
jaar een wettelijk kader voor een sectorale
construbadge, in overleg met de sociale
partners. Uit mijn contacten met Frankrijk,
Luxemburg, Duitsland en andere landen kan
ik alleen maar vaststellen dat België zeer
ver staat op het vlak van fraudebestrijding
met elektronische tools zoals Limosa en
Checkin@work. Tegen 2021 voorspelt het
Planbureau een stijging van de omzet in
de bouwsector. Laten we ervoor zorgen dat dit jobs creëert voor onze
ondernemingen en voor Belgische werknemers. ”, besluit De Backer.
En Willy Borsus preciseert nog het volgende: “Na het parlementair reces
zullen we ook werken aan de herziening van de wet op de arbeidsrelaties (de voorziene evaluatie wordt deze maand juli nog afgerond).”
September - Oktober 2016 - Ondernemer
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Vooruitgang
Sociaal statuut

Weldra 12 weken moederschapsverlof
voor de vrouwelijke zelfstandigen

I

n België is slechts 33% van het totale aantal mensen met een zelfstandigenstatuut een vrouw. Dit percentage is maar weinig geëvolueerd in de voorbije 5 jaar (plus 1%). Daarnaast vertegenwoordigen
de vrouwen 23% van de werkgevers, wat een beetje onder het Europese
gemiddelde van 26% ligt.

Combinatie van het privé- en beroepsleven
Na een omvangrijke enquête hebben de representatieve organisaties de
moeilijkheid geïdentificeerd van de combinatie van het privéleven met
het beroepsleven als voornaamste belemmering om een zelfstandige
activiteit te starten.
Op basis van deze vaststellingen heeft minister Willy Borsus besloten
het sociaal statuut van de vrouwelijke zelfstandigen te versterken, in
het bijzonder wat betreft het moederschap en de combinatie van het
privé- met het beroepsleven.
Er werden twee belangrijke maatregelen gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad:
- Uitbreiding van het moederschapsverlof van de vrouwelijke zelfstandigen met 4 weken. De regeling zal voortaan bestaan uit 3 verplichte
en 9 facultatieve weken. Daarbij komt nog de voortaan automatische
toekenning van 105 gratis dienstencheques.
- Mogelijkheid om dit verlof niet enkel per week op te nemen, maar ook
voltijds of halftijds om beter rekening te houden met de realiteit van de
vrouwelijke zelfstandigen. Concreet betekent dit dat de 9 facultatieve
weken van het moederschapsverlof gedeeltelijk voltijds en gedeeltelijk
halftijds (maximaal 18 weken halftijds), naar keuze van de vrouwelijke
zelfstandige, opgenomen kunnen worden. En het hele facultatieve
verlof zal opgenomen moeten worden over een periode van 36 weken
te tellen vanaf het einde van het verplichte postnatale verlof.
De uitkering bedraagt ongeveer 450 € per week.

Een echt moederschapsverlof
We moeten opmerken dat een derde maatregel, namelijk de maatregel gericht op de vrijstelling van betaling van sociale bijdragen met
behoud van rechten voor het kwartaal dat volgt op de bevalling, het
voorwerp uitmaakt van een wetsontwerp dat zeer binnenkort aan
het Parlement zal worden voorgelegd, ook met het oog op een inwerkingtreding op 1 januari 2017 voor alle bevallingen vanaf 1 oktober
2016.
Minister Borsus verklaarde: “De vroegere situatie kwam me onrechtvaardig over. Het leek me absoluut noodzakelijk om de zelfstandige mama’s
ook te laten genieten van een echt moederschapsverlof, aangepast aan
hun persoonlijke situatie.”
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Het besluit dat het moederschapsverlof van de vrouwelijke
zelfstandigen verlengt, werd net
gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad. Het zal dus in werking treden op 1 januari 2017.

Vooruitgang
Sector

De hoedanigheid van ambachtsman is officieel
erkend

D

e initiële wet van 2014 werd aangepast en er moesten uitvoeringsbesluiten worden genomen om haar operationeel te maken. Willy
Borsus, minister van Middenstand, had vermeld in zijn algemene
beleidsnota dat hij zou toezien op de invoering van deze aanpassing
en de verschillende besluiten. Dat is nu gebeurd. De wet werd vorige
maand unaniem gestemd in de Kamer en de uitvoeringsbesluiten werden goedgekeurd door de Ministerraad. Zij treden in werking op 1 juni,
samen met de wet.
De wet definieert de ambachtsman voortaan als volgt: een natuurlijk persoon of een
rechtspersoon actief in de productie, de
transformatie, de reparatie, de restauratie
van voorwerpen, de levering van diensten
waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een
authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie,
creatie of innovatie.

Alle personen die een ambachtelijk beroep uitoefenen, wordt dus gevraagd de aanvraag in te dienen om het logo officieel te kunnen gebruiken
en zich aan het grote publiek kenbaar te maken via het register van
ambachtslieden dat binnenkort beschikbaar zal zijn op de website van
de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Kleine revolutie in de wereld
van de ambachten: de definitie van de ambachtsman
treedt op 1 juni in werking. De
ambachtslieden die de hoedanigheid van ambachtsman willen
verwerven, zullen een wettelijke
erkenning kunnen aanvragen bij
de FOD Economie. Dankzij deze
erkenning en het logo, zullen de
ambachtslieden hun erkenning
kenbaar kunnen maken aan het
grote publiek.

Doelpubliek
Onder de BTW-plichtigen zijn er ongeveer 260.000 ondernemingen met minder dan 20 werknemers (natuurlijke
of rechtspersonen ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen in de hoedanigheid van handels-,
ambachtelijke of niet-handelsonderneming naar privaat
recht) die interesse zouden kunnen hebben voor de hoedanigheid van ambachtsman. Onder deze ondernemingen zijn er ongeveer 1000 als actieve ambachtelijke
ondernemingen ingeschreven.

Willy Borsus verklaarde het volgende: “Met
deze wettelijke definitie zullen de ambachtslieden hun kennis eindelijk erkend
en beschermd zien. De invoering van een
wettelijke definitie van de ambachtsman,
is de erkenning van hun talent, de valorisatie en bescherming van hun
werk. Hun gouden handen verdienen het gekend te zijn en te worden
erkend en beschermd.”

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?
De erkenning is enkel mogelijk voor de ambachtslieden die geregistreerd
zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels-, ambachtelijke
of niet-handelsonderneming naar privaat recht, voor de uitoefening van
één of meerdere activiteiten. Deze definitie is enkel van toepassing op
ondernemingen die minder dan twintig werknemers tellen.
De ambachtsman die voldoet aan de voorwaarden van de wet, kan
een aanvraag indienen bij de Commissie “Ambachtslieden” om de
hoedanigheid van ambachtsman te verwerven.
De erkende ambachtsman zal in zijn communicatie naar het grote
publiek het volgende logo kunnen gebruiken:

September - Oktober 2016 - Ondernemer

& Zelfstandige

13

Voordeel
Pierre-François GILSON
Verantwoordelijke van de Dienst Dagvaardingen
Studie Leroy & Partners
pierre-francois.gilson@leroy-partners.be
Niet-betwiste B2B-schuldvorderingen

Een nieuwe vereenvoudigde invorderingsprocedure !

D

e wet van 19 oktober 2015 tot wijziging van het burgerlijk procedurerecht heeft een nieuwe administratieve invorderingsprocedure
ingevoerd voor niet-betwiste schuldvorderingen in handelszaken.

Sinds 1 juli 2016 is het bijgevolg mogelijk geworden om een uitvoerbare
titel te verkrijgen om een niet-betwiste geldsom in te vorderen, zonder
dat men langs de rechter moet passeren. Het gaat om een buitengerechtelijke invorderingsprocedure van onbetwiste schuldvorderingen.
Als partner van het SDZ voor de invordering van onbetaalde schuldvorderingen, kan de Studie Leroy u helpen om uw niet-betwiste geldschulden
in te vorderen door middel van deze nieuwe procedure die vele voordelen biedt, zowel op het vlak van de termijn als op vlak van de kosten.
De doelstelling van de wetgever is om een snelle en goedkopere inning
van uw niet-betwiste onbetaalde facturen toe te laten.

Toepassingsvoorwaarden
De nieuwe procedure is enkel
van toepassing op “schulden van
professionals die ontstaan in het
kader van uw professionele activiteiten”. Zowel u als uw schuldenaar
moeten allebei ingeschreven zijn
in de Kruispuntbank der Ondernemingen. Deze procedure kan dus
niet worden toegepast in het kader
van uw relaties met een particuliere consument!

Deze buitengerechtelijke procedure kan door de Studie Leroy enkel
worden toegepast op verzoek van een advocaat. Het was de wens van de
wetgever dat de advocaat zich ervan verzekert dat de wettelijke vereisten worden gerespecteerd. Deze laatste wordt bijgevolg beschouwd als
“eerste rechter”. De Studie Leroy werkt samen met advocaten die deze
opdracht ten laste kunnen
nemen.
Schitterend nieuws voor de
De procedure verloopt in 5
fases. Ziehier een beknopte
omschrijving.

leden van het SDZ die zaken
doen in een B2B-kader, dit wil
zeggen met andere professionals. Een nieuwe administratieve
procedure die zowel eenvoudig, efficiënt als snel is, laat hen
voortaan toe om een invorderingsprocedure in te stellen
tegen lagere kosten.

Na ontvangst van uw aanvraag, betekent Studie Leroy
een aanmaning om te betalen
aan uw schuldenaar.
Deze aanmaning verzoekt uw
schuldenaar om zijn schuld
binnen de maand te betalen
en vermeldt de mogelijkheden
waarover hij beschikt om te
reageren op deze aanmaning
om te betalen. De schuldenaar
ontvangt hiertoe een antwoordformulier als bijlage bij de akte.

Het bedrag van de schuld is niet
belangrijk.
De toepassing van de verwijlintresten en het schadebeding is beperkt
aangezien deze slechts gevorderd
kunnen worden ten belope van
maximum 10% van de hoofdsom.
September - Oktober 2016 - Ondernemer

Een procedure in 5 stappen

1. De aanmaning om
te betalen

De procedure betreft elke nietbetwiste schuld die als voorwerp
een vaststaande en opeisbare
geldsom heeft.
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De gerechtsdeurwaarderskosten in het kader van de procedure kunnen
tot slot gevorderd worden van de in gebreke blijvende schuldenaar.

De procedure legt op dat het
schadebeding en de intresten
geconsolideerd worden en niet
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Voordeel

meer bedragen dan 10% van de hoofdsom van de schuldvordering.
Indien u niet zou beschikken over algemene voorwaarden, zal toepassing worden gemaakt van de wet van 2 augustus 2002 betreffende
de betalingsachterstand bij handelstransacties, die toelaat om een
vergoeding vastgelegd op 40 EUR en een specifieke rentevoet voor de
verwijlintresten te vorderen.
Vanaf de betekening van de aanmaning, loopt een termijn van een
maand waarin de schuldenaar moet reageren.

bereikt tussen de schuldeiser en de schuldenaar over betalingsfaciliteiten.

• Het PV van niet-betwisting
Indien de schuldenaar binnen de maand die volgt op de aanmaning:
- niet betwist;
- niet reageert;
- zijn afbetalingsplan niet nakomt;
- de schuld niet volledig of gedeeltelijk betaald heeft;
- geen betalingsfaciliteiten heeft verkregen;

In dit stadium omvat de rol van Studie Leroy de controle van de solvabiliteit van de schuldenaar evenals een eventuele bemiddeling. Dit laat
u toe om het risico om gerechtelijke kosten te maken ten aanzien van
een insolvabele schuldenaar te beperken.

…stelt de gerechtsdeurwaarder in dit geval op uw verzoek een procesverbaal van niet-betwisting op en dit ten vroegste acht dagen na het
verstrijken van de betalingstermijn, hetzij een maand en acht dagen.

2. De reactie van de schuldenaar

4. Het uitvoerbaar verklaarde PV van niet-betwisting

De schuldenaar beschikt over een maand om:
- een betaling uit te voeren;
- een afbetalingsplan te vragen via het antwoordformulier;
- een betwisting te formuleren via het antwoordformulier;
niet te reageren.

Eenmaal het proces-verbaal van niet-betwisting is opgesteld, wordt het
via de informatica-applicatie van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders overgemaakt teneinde uitvoerbaar te worden verklaard
door een magistraat van het Beheers- en Toezichtscomité van het Centraal Bestand van Beslagberichten.

De schuldenaar kan de schuldvordering enkel betwisten door middel
van het formulier dat gehecht is aan de aanmaning. Deze betwisting
moet gemotiveerd worden en kan niet beperkt zijn tot een antwoord
van het type “ja/nee”.

Deze magistraat heeft slechts een bijkomstige controlebevoegdheid
van de formaliteiten.

Na ontvangst van een ontvankelijke betwisting, brengt Studie Leroy u
hiervan onmiddellijk op de hoogte en dooft de administratieve procedure uit.

3. De mogelijke gevolgen
Er zijn in dit stadium drie mogelijke evoluties van het dossier:

• Het einde van de procedure
Indien de schuldenaar zijn schuld betaalt of redenen kenbaar maakt
waarom hij de schuld betwist, komt er een einde aan de invordering.
De schuldeiser kan bijgevolg een vordering instellen via de “klassieke”
gerechtelijke weg in geval van betwisting van de schuldenaar. In geval
van betaling van de schuld, geldt dit echter als dading. Het zal dus niet
mogelijk zijn om een gerechtelijke procedure in te stellen voor het deel
van de aankleven dat hoger is dan 10% van de hoofdsom en waarop
u recht zou hebben volgens uw facturatiemodaliteiten of contractuele
bedingen.

• De opschorting van de procedure
De invorderingsprocedure wordt opgeschort wanneer een akkoord wordt

Wanneer het proces-verbaal van niet-betwisting uitvoerbaar wordt
verklaard door de elektronische handtekening van de magistraat en
het aanbrengen van de stempel van de Kamer, beschikt de gerechtsdeurwaarder over een uitvoerbare titel.

5. De gedwongen uitvoering
Na onderzoek van de solvabiliteit van de schuldenaar, indien deze
overtuigend blijkt, stelt Studie Leroy de gedwongen uitvoering in op
uw verzoek.
De schuldenaar kan zich tegen de uitvoering van het Proces-verbaal
van niet-betwisting enkel verzetten door een gerechtelijke vordering die
wordt ingesteld door middel van een tegensprekelijk verzoekschrift. In
dit geval wordt de uitvoering opgeschort.

Kosten
Deze procedure is minder duur dan een klassieke gerechtelijke procedure. De afschaffing van onder andere de registratiekosten en de
rolstellingskosten (tussen 100 EUR en 500 EUR volgens de hoogte van
de schuldvordering) maar eveneens de verdwijning van de rechtsplegingsvergoeding maken deze procedure goedkoper.
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Voordeel

Bijvoorbeeld voor:
- een schuldvordering van 350 EUR, bedraagt de besparing tussen de
twee procedures +/- 247,77 EUR;
- een schuldvordering van 1.000 EUR, bedraagt de besparing tussen
de twee procedures +/- 322,03 EUR;
- een schuldvordering van 12.000 EUR, bedraagt de besparing tussen
de twee procedures +/- 800,34 EUR;
- een schuldvordering van 26.000 EUR, bedraagt de besparing tussen
de twee procedures +/- 1333,05 EUR;
- een schuldvordering van 502.000 EUR, bedraagt de besparing tussen
de twee procedures +/- 1698,60 EUR.
Deze besparing is nog groter indien de schuldenaar zijn schuld betaalt
na de aanmaning om te betalen aangezien er in dit geval geen reden
is om het proces-verbaal van niet-betwisting op te stellen (vermindering
met +/- een derde van de kosten van de procedure).
Bovendien zijn de advocaatkosten aanzienlijk lager aangezien er geen
erelonen zijn voor de opstelling van het dagvaardingsontwerp noch voor
de pleidooien voor de rechter.

Besluit
Deze nieuwe administratieve procedure is een bijkomend wapen om uw
onbetaalde facturen in een B2B-context in te vorderen. Zij laat toe om de
kosten en de juridische traagheid te vermijden door een eenvoudigere
methode die u toelaat om snel een uitvoerbare administratieve titel te
verkrijgen en dit zelfs tijdens het gerechtelijk verlof. In een maand en
acht dagen verkrijgt u inderdaad een titel die de gerechtsdeurwaarder
zal toelaten om onmiddellijk uitvoeringsmaatregelen te starten (bijvoorbeeld een beslag op roerend goed, enz.).
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Deze procedure heeft tot slot het voordeel dat u goedkoper de volledige
betaling van uw schuld of de stopzetting van de procedure in geval van
insolvabiliteit of betwisting krijgt. U moet dus geen aanzienlijke bedragen
zoals advocaat- en dagvaardingskosten maken om een titel te verkrijgen.
Dat is precies het interessante aan deze procedure aangezien u in geval
van niet-invordering, uw gerechtskosten heeft beperkt.
Deze procedure laat bijgevolg toe om het verkrijgen van een gerechtelijke
beslissing en de uitvoering hiervan te versnellen, en tevens de druk op
uw financiën te verlichten.
In dit kader en zoals altijd staat Studie Leroy voor u klaar met al haar
expertise en professionaliteit.
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Nieuwe klanten aantrekken en impulsaankopen stimuleren ?

Kinderspel met de Worldline Gift&Loyalty Card !

H

ebt u al overwogen om uw klanten een cadeaukaart voor te
stellen maar weet u niet goed hoe u dat moet aanpakken? Of
hebt u stilaan genoeg van de papieren cadeaucheques die veel
administratie met zich meebrengen en niet langer van deze (digitale)
tijd zijn? Dan is de elektronische cadeaukaart van Worldline voor u de
perfecte oplossing!

Een cadeau voor elke gelegenheid

Verjaardag, Vaderdag, Kerstmis, Valentijn … De cadeaukaart valt altijd
in de smaak, of je hem nu geeft of ontvangt. Enkele cijfers:
90% van de klanten die er in het verleden eentje cadeau deden, verklaren dat ze dat opnieuw zullen doen
80% van de klanten die er eentje kregen, bezochten vervolgens de
winkel in kwestie voor de eerste keer

De Gift&Loyalty Card is compatibel met alle Worldline-terminals en is
een elektronische cadeaukaart die tot in het oneindige kan worden
opgeladen en als getrouwheidskaart kan worden gebruikt. En vermits
de kaart vooraf betaald is, loopt u geen enkel risico.
Geen tijdverlies aan de kassa want alle uitgaven die met de kaart
worden verricht, worden automatisch geregistreerd. Daarnaast zorgen
onlinerapporten in realtime voor een vereenvoudigde administratie. De
Worldline-cadeaukaart is bovendien personaliseerbaar in de kleuren,
de stijl en/of het logo van uw zaak. Zo heeft de klant dus uw reclame
in zijn portefeuille zitten!
Magali Braff, Marketing Director van Airspace in Charleroi: “De keuze
voor de Gift&Loyalty Card liet ons toe om ons gamma van e-vouchers
aan te vullen met mooie bijpassende doosjes. Daardoor doen onze
klanten hem meer dan ooit graag cadeau. Dat komt de verkoop uiteraard ten goede.”



60% van de klanten verklaren dat ze een hoger bedrag uitgaven dan
de waarde van de kaart
8 à 10% van de cadeaukaarten worden nooit gebruikt … maar werden
uiteraard wel betaald

Tal van voordelen voor uw klanten…

… en voor u!

De Worldline Gift&Loyalty Card is een harde kaart van het formaat
van een bankkaart … die niet verkreukelt in de portefeuille! De klant
die een cadeaukaart aanbiedt, laadt daarbij een bedrag naar keuze
op. De ontvanger kan de som in uw winkel in één of meerdere keren
besteden, zoals het hem of haar uitkomt. Hij of zij kan het saldo ook op
elk moment online raadplegen, via smartphone en tablet.

PROMO

Bestel vóór 31 oktober 2016 uw Gift&Loyalty Cards
en u geniet:
- gratis activatie per verkooppunt en per terminal
- gratis abonnement en transacties tot 31 januari 2017

Meer info ?
Surf naar mijnbetaaloplossing.be/nl/giftcard
of bel 02 723 00 03, code 5444.
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Beheer
Wanbetalingen

Belgische braafheid kost ondernemers
4,6 miljard euro

I

n vergelijking met hun Europese collega’s gaan Belgen zeer braaf om
met openstaande facturen bij hun debiteuren. Belgische bedrijven
staan hun zakelijke klanten gemiddeld een betalingstermijn toe van
31 dagen en krijgen hun facturen doorgaans na 41 dagen betaald. Voor
facturen aan de overheid hanteren onze ondernemers een gemiddelde
contractuele betalingstermijn van 43 dagen, maar moeten ze 64 dagen
op hun centen wachten. Uiteindelijk blijft 4,6% van alle betalingen
tussen 91 en 120 dagen uit, 2,7% tussen 121 en 180 dagen en in
3,8% van de gevallen duurt het meer dan 180 dagen voor het geld op
de rekening staat. Het meest dramatische nieuws is dat 2,7% van alle
facturen helemaal nooit betaald wordt. België scoort hiermee een pak
slechter dan dan het Europese gemiddelde dat op 2,4% ligt. Dit blijkt
uit het European Payment Report van Intrum Justitia, waaraan 9.440
bedrijven in 29 Europese landen meewerkten.

Wat als?
Het onderzoek peilde ook naar de mogelijke impact van betere en snellere betalingen. Uit de antwoorden blijkt alvast dat dit in ons land niet
noodzakelijk in meer aanwervingen zou resulteren. Drie kwart van de
Belgen ziet geen enkel verband tussen snellere betalingen en jobcreatie.
Guy Colpaert, Managing Director van Intrum Justitia België: “Braafheid
speelt onze Belgische ondernemers echt wel parten. We kunnen hen
enkel aanmanen om sneller in actie te schieten. En dat terwijl ze nota
bene zelf heel wat aan de situatie kunnen veranderen, mochten ze hun
schroom overboord kunnen gooien en erop staan dat hun welverdiende
centen tijdig worden betaald.”

Belgen vragen langere betalingstermijn
Vaak vragen klanten om langere betalingstermijnen dan gebruikelijk.
59% van de Belgische respondenten kreeg ooit al dit verzoek, t.o.v. 48%
gemiddeld in Europa. 65% van de bedrijven in ons land staan dit toe,
terwijl ze zich hier eigenlijk niet comfortabel bij voelen. Op Europees
niveau gaat slechts 46% in op dit soort vragen.
Braafjes wachten we (te) lang op onze centen, met tegenzin staan we
langere betalingstermijnen toe en we weigeren ook om ons te laten
helpen door derden zoals credit management experten zoals Intrum
Justitia. Belgische bedrijfleiders wachten
Belgische bedrijven durven hun
gemiddeld 95 dagen vooraleer ze de vraag
durven stellen een betaling op te eisen (t.o.v.
klanten niet aanspreken bij nietEuropees gemiddelde 60 dagen). Bijna de
betaling en 48% schakelt ook
helft (48%) schakelt helemaal nooit hulp in
liever geen hulp in van derden
van buitenaf (t.o.v. Europees gemiddelde
39%). De gevolgen zijn navenant: Belgische
ondernemers zien maar liefst 2,7% van hun omzet verdampen doordat
facturen finaal als oninbare vordering dienen afgeschreven te worden.
Dit komt overeen met niet minder dan 4,6 miljard euro die jaarlijks
verloren gaat.

Niet willen of niet kunnen?
Belgische bedrijven zien de toekomst bovendien niet echt rooskleurig
in: 28% van de Belgische respondenten voorziet in de komende 12
maanden een stijgend aantal problemen met wanbetalingen (t.o.v.
15% gemiddeld in Europa). Gevraagd naar de voornaamste redenen
voor laattijdige betalingen in België noemt 75% van de ondervraagden
het feit dat bedrijven en consumenten gewoon bewust te laat betalen
(t.o.v. Europees gemiddelde 63%). 74% geeft aan dat hun klanten het
echt wel financiëel moeilijk hebben en 61% meent dat ook het gebrek
aan administratieve efficiëntie bij de klanten mee aan de oorzaak ligt
(t.o.v. Europees gemiddelde 46%).
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Vraag-Antwoord
« Mag ik meerdere goederen verkopen
voor de prijs van één goed ? »
Antwoord
Ja, een aanbod om goederen of diensten te verwerven, gratis of tegen betaling, bij aankoop
van andere goederen of diensten, is toegestaan, en betreft een “gezamenlijk aanbod”.
Zulke promotieactie is toegestaan voor zover het niet gaat om een oneerlijke handels- of
beroepspraktijk.

De Heer R.D. van Leuven vraagt :
“Ik merk dat steeds meer handelaars promotieacties voeren
« Koop 2 producten voor de prijs
van één », en dit gedurende het
ganse jaar, zelfs tijdens de sperperiode. Is dit toegestaan ?”

Bijzondere bepalingen voor ondernemingen
In afwijking van deze principiële toelating is elk gezamenlijk aanbod aan de consument, waarvan minstens één bestanddeel een
financiële dienst is en dat verricht wordt door een onderneming of door verscheidene ondernemingen die handelen met een gemeenschappelijke bedoeling, verboden (art. VI.81 WER).
Het is evenwel geoorloofd gezamenlijk aan te bieden:
1. financiële diensten die een geheel vormen;
2. financiële diensten en kleine door de handelsgebruiken aanvaarde goederen en diensten;
3. financiële diensten en deelneming aan wettig toegestane loterijen;
4. financiële diensten en voorwerpen waarop onuitwisbare en duidelijk zichtbare reclameopschriften zijn aangebracht, welke
als dusdanig niet in de handel voorkomen, op voorwaarde dat de prijs waartegen de onderneming ze heeft gekocht, niet meer
bedraagt dan 10 euro, excl. btw, of 5 % van de verkoopprijs, excl. btw, van de financiële dienst waarmee ze worden aangeboden. Het percentage van 5 % is van toepassing wanneer het bedrag dat hiermee overeenstemt hoger is dan 10 euro;
5. financiële diensten en chromo’s, vignetten en andere beelden met geringe handelswaarde;
6. financiële diensten en documenten die, na de aanschaf van een bepaald aantal diensten, recht geven op een gratis aanbod of
een prijsvermindering bij de aanschaf van een gelijkaardige dienst, voor zover dat voordeel door dezelfde onderneming verstrekt wordt en niet meer bedraagt dan een derde van de prijs van de vroeger aangeschafte diensten.
De eventuele uiterste geldigheidsduur en de voorwaarden van het gezamenlijk aanbod dienen vermeld te zijn. Wanneer de onderneming een einde maakt aan haar aanbod, heeft de consument recht op het aangeboden voordeel naar verhouding van de vroeger
gedane aankopen.
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Vraag-Antwoord
« Wat gebeurt er met mijn huurcontract in
geval van verkoop van het gehuurde pand ? »
Antwoord
Wanneer de eigenaar van het gehuurde goed zijn woning wilt verkopen of schenken, is de
bescherming van de huurder niet altijd gelijk. Bepalend is of het contract vóór de verkoop of
schenking een vaste datum had. Hiermee wordt nogmaals het belang van de registratie
benadrukt.

Vaste datum vóór verkoop of schenking

Mevrouw T.A. van Mechelen
vraagt : “Sinds enkele jaren huur
ik een klein huisje. Ik ben ongerust
omdat de eigenaar dit huis wilt
verkopen. Wat zijn mijn rechten in
geval van wijziging van de eigenaar van het pand dat ik huur ?

De nieuwe eigenaar krijgt bij het verlijden van de akte dezelfde rechten en plichten als de vorige
verhuurder. Dat betekent dat hij het contract op exact dezelfde wijze zal moeten naleven en dat de huurder geen nadeel zal ondervinden.

Geen vaste datum vóór
verkoop of schenking
Heeft de huurovereenkomst geen vaste datum
vóór de verkoop of schenking, dan gelden de
volgende regels:
- de huurder is niet beschermd als hij de
woning minder dan zes maanden bewoont.
De koper kan de huurovereenkomst zonder
motief of vergoeding beëindigen;
- als de huurder de woning minstens zes maanden bewoont, treedt de koper in de rechten
van de hoofdverhuurder. Er geldt wel een
zeer belangrijke afwijking. De koper kan de
huurovereenkomst namelijk beëindigen:
• mits een opzegging van drie maand (in plaats
van zes maand);
• om het goed persoonlijk te betrekken, of
om belangrijke werken uit te voeren of mits
een vergoeding;
• zonder het einde van de driejarige periode
af te wachten.
De koper moet deze opzegging aan de huurder
betekenen binnen een termijn van drie maand
te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte. Na deze termijn verliest de koper
dit voordeel en dient hij het contract zoals de
oorspronkelijke verhuurder na te leven.
Sinds de zesde staatshervorming van 1 juli
2014 behoort de huurwet tot de bevoegdheden die gradueel overgedragen werden naar
de gemeenschappen en gewesten
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Antwoord
Een verkoop onder de benaming “uitverkoop” of onder een gelijkwaardige benaming is toegelaten wanneer een bepaalde situatie de versnelde verkoop van een
productenvoorraad of van een -assortiment vereist.
Sinds 31 mei 2014 is de kennisgeving van een uitverkoop bij de FOD Economie
opgeheven.

De Heer S.E. van Diest vraagt :
“Ik heb in mijn handelszaak
een aantal ouderwetse goederen waarvan ik zou willen
afgeraken. Hoe kan ik deze
spullen uitverkopen ?”

De onderneming moet niettemin de bepalingen respecteren van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van
het Wetboek van economisch recht (boek VI WER).
De artikelen. VI.22 en volgende WER, leggen de verplichtingen vast voor de ondernemingen en sommen op limitatieve wijze de
omstandigheden op waarbij een uitverkoop kan plaatsvinden:
- gerechtelijke beslissing;
- overlijden van de verkoper;
- overname van een zaak;
- stopzetting van de activiteiten;
- sluiting of verhuizing van een verkooppunt;
- restauratiewerkzaamheden van meer dan 20 werkdagen;
- ernstige schade aan de voorraad veroorzaakt door een ramp;
- belangrijke belemmering van de activiteit (bijvoorbeeld werken in de straat);
- pensioengerechtigheid van de verkoper.
Met toepassing van artikel VI.23, § 3 WER mogen enkel de goederen die deel uitmaken van de voorraad van de onderneming
voor het begin van de uitverkoop, in de uitverkoop te koop aangeboden of verkocht worden.
Een uitverkoop is beperkt tot maximaal 5 maanden. In het geval van uitverkoop omwille van pensioen is de verkoop beperkt tot
één jaar.

Vraag-Antwoord

« Hoe kan ik mijn voorraad uitverkopen ? »

Tijdens deze verkoop is de onderneming verplicht haar verkoopprijzen te verlagen en mag ze verkopen met verlies.
Het artikel VI.29, § 5 WER voorziet bovendien dat de sperperiode voor de solden niet van toepassing is op uitverkopen.
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Vraag-Antwoord
« Is het interessant een financieringshuur
af te sluiten ? »

De Heer P.R. van Antwerpen
vraagt : “Een klant zou graag
een financieringshuur afsluiten om één van mijn kopieerapparaten te verwerven. Ik
ken dit systeem niet. Kunt u
mij hierover uitleg geven?”

Antwoord

Volgens het Wetboek
van economisch recht
(WER) betekent de financieringshuur iedere
kredietovereenkomst,
ongeacht de hoedanigheid of de vorm, waarbij een van de partijen zich ertoe verbindt om aan de andere partij het genot van een
lichamelijk roerend goed te leveren voor een bepaalde prijs, met de
mogelijkheid in de loop of aan het einde van de overeenkomst het
goed dat in genot is gegeven te kopen; deze vastgestelde prijs moet
periodiek worden betaald.
Op die manier is de consument ervan verzekerd dat hij het goed
gedurende een overeengekomen periode kan gebruiken tegen
periodieke betalingen; de financieringshuur omvat bovendien een
aankoopoptie.
Het gaat in zekere zin om een vorm van “leasing”, maar voorbehouden
aan particulieren, voor een niet-zakelijk gebruik. De financieringshuur
doet ook denken aan een overeenkomst voor de “huur van goederen”,
behalve dat hier de uitdrukkelijke of stilzwijgende mogelijkheid om
het goed aan te kopen de financieringshuur precies onderscheidt
van de “huur van goederen”.
De overeenkomst kan voorzien dat de aankoopoptie bij bepaalde
stappen van de uitvoering van de overeenkomst kan worden uitgeoefend; in dat geval neemt de waarde van de optie (berekend op grond
van de economische waarde van het goed) dus af naargelang de duur van de overeenkomst.
De financieringshuur heeft altijd een bepaalde duur; het is verboden om een financieringshuurovereenkomst van onbepaalde duur af te sluiten.
Afgezien van de algemene regels die van toepassing zijn op alle kredietovereenkomsten, is de financieringshuur onderworpen aan specifieke
regels.

Vermeldingen van de overeenkomst
De financieringshuurovereenkomst moet ook bepaalde specifieke vermeldingen bevatten:
- de contante prijs van het lichamelijk roerend goed en, indien van toepassing, de contante prijs van elke bijkomende dienstverrichting;
- het totale bedrag van de betalingen te verrichten door de consument, met inbegrip van de te betalen restwaarde van het goed bij
het lichten van de koopoptie;
- indien de koopoptie op verschillende tijdstippen kan worden gelicht vermeldt de kredietovereenkomst het totale bedrag van de
betalingen op het ogenblik dat de optie de eerste en de laatste maal wordt gelicht;
- indien bij het sluiten van de kredietovereenkomst de restwaarde slechts kan worden bepaald met behulp van parameters, moet de
kredietovereenkomst, enerzijds, het totale bedrag van de betalingen vermelden, anderzijds, de minimale en maximale restwaarde
berekend op basis van deze parameters die de consument moet betalen bij het lichten van de koopoptie;
- indien van toepassing, het bedrag van de zekerheid en de verplichting vanwege de kredietgever om de financiële opbrengst van het
tot zekerheid gestelde deposito ter beschikking van de consument te stellen;
Let op: als de financieringshuurovereenkomst de mogelijkheid van lichting van de aankoopoptie in de loop van de uitvoering van de overeenkomst voorziet, moet(en) de bijbehorende restwaarde(n) worden gespecificeerd.
De kredietgever moet de consument ten slotte per aangetekende brief een maand voor de laatste overeengekomen datum laten weten dat
de aankoopoptie kan worden gelicht.
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