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Editoriaal
Daniel Cauwel 
Voorzitter van het SDZ 
daniel.cauwel@sdz.be

De toegang tot een parkeerplaats is van fundamenteel belang voor 
een ondernemer, zowel voor een handelaar, een ambachtsman 
als een vrij beroep. Zijn klanten en leveranciers moeten immers 

gemakkelijk toegang hebben tot zijn vestiging.

Het SDZ heeft nagedacht over de beste manier om het gemeentelijk 
parkeerbeleid en de ontwikkeling van de economische activiteit. met 
elkaar in overeenstemming te brengen.

Ten eerste moet men nagaan of de bestaande parkeerplaatsen voldoende 
aanwezig zijn, gekend zijn en gunstig gelegen zijn.  Een te hoge prijs of 
een gebrek aan zichtbaarheid, zullen hun gebruik remmen.

Daarnaast is het belangrijk dat er een parking-rotatiepolitiek wordt 
ingevoerd. Met andere woorden moet het parkeren betalend zijn. Het 
is bewezen dat een goed informatie- en repressief beleid die de rotatie 
bevordert, automatisch meer klanten meebrengt , evenals een verhoging 
van het aantal aankopen. 

De kostprijs van het parkeren moet echter zeer laag blijven, of zelfs 
gratis zijn voor een beperkte tijdsduur. Het is immers de bedoeling dat 
de autobestuurder gratis of bijna gratis kan parkeren tijdens de duur van 
zijn aankopen. 

Zulk parkeerbeleid vereist de sensibilisering van de bewoners, handelaars 
en klanten van de stadskern, gevolgd door een aanvaard noodzakelijk 
repressief beleid dat duidelijk werd uitgelegd… 

Het groot publiek moet immers begrijpen dat de lokale handel nood heeft 
aan zulke maatregelen, teneinde zijn rendabiliteit te garanderen en op die 
manier ook zijn sociale functie betreffende huisvesting, bevoorrading van 
bewoners met een beperkte mobiliteit, animatie en humanisering van de 
stad, te kunnen vervullen.

Welk parkeerbeleid  
in de stad?

i n h o u D S t a f e l
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Belastingaangifte 2018
Wanneer en hoe de aangifte indienen?
U ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Dit jaar ontvangt u misschien een voorstel van vereenvoudigde aangifte (via 
de post en/of via Tax-on-web). Bijna 4 op de 10 belastingplichtigen zullen er 
namelijk één ontvangen in 2018.
Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet niets doen.
Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? Verbeter dit voorstel:

- ofwel online, via Tax-on-web. U hebt daarvoor tot 12 juli 2018 de tijd;
- ofwel via het papieren antwoordformulier. Het formulier moet in dat 
geval ten laatste op 29 juni 2018 bij de fiscus aankomen.

U dient uw belastingaangifte online in, via Tax-on-web?
U kunt dat doen tot en met 12 juli 2018.

U dient een papieren belastingaangifte in?
U zult uw aangifte tijdens de maand mei ontvangen. Die aangifte moet ten 
laatste op 29 juni 2018 bij de fiscus aankomen.

Fiscaal
aankondiging van controleactieS 

Net als de voorbije jaren wil de fiscus op een transparante manier over verschillende 
controleacties communiceren die gepland of gaande zijn. Hij wil u er inderdaad toe 
aanzetten om uw fiscale verplichtingen correct na te komen. Zo heeft u een beter 
idee van de kans dat u een fiscale controle zult krijgen of een vraag om inlichtingen 
van hem zult ontvangen.

U bent een particulier
U loopt ondermeer een hoger risico op een controle of we zullen u vragen om ons 
bijkomende inlichtingen of documenten te bezorgen als:
- u aanspraak maakt op de aftrek van een onderhoudsgeld met name als u dat  
 overschrijft naar het buitenland,
- u als bedrijfsleider werkelijke beroepskosten heeft afgetrokken,
- u de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan u eigenaar bent  
 in België en dat door uw huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt,  
 niet correct heeft aangegeven,
- u uw belastingaangifte niet heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. 
U zult dan het voorwerp uitmaken van een nazicht. We zullen bijzondere aan-
dacht besteden aan uw situatie als u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen.

U vertegenwoordigt een onderneming
Uw onderneming loopt ondermeer een hoger risico op een controle als:

- zij de verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet heeft ingehouden op de bezoldigingen die zij heeft betaald aan haar buiten- 
 landse werknemers die in België gedetacheerd zijn voor een periode langer dan 183 dagen per jaar,
- haar omzet abnormaal lijkt in verhouding tot de omzet van ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, 
 of evolueert in een a priori abnormale verhouding volgens diverse door de administratie gekende parameters,
- zij de grens van 80 % voor de fiscale aftrek van de bedragen gestort voor een aanvullend pensioen niet heeft gerespecteerd,
- zij een vrijgestelde reserve heeft gevormd voor risico’s en kosten,
- er een onregelmatigheid wordt vastgesteld in het aangegeven bedrag van de compenseerbare vorige verliezen,
- zij geen belastingaangifte heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. Uw onderneming zal dan het voorwerp  
 uitmaken van een nazicht. De fiscus zal bijzondere aandacht besteden aan de situatie van uw onderneming als zij regel- 
 matig nalaat de aangifte in te dienen.

De fiscus wil een gelijke behandeling garanderen. Daarom selecteert hij de particulieren en de ondernemingen op basis van 
indicatoren die wijzen op een groter fiscaal risico. Voor de particulieren kan de geautomatiseerde behandeling van de aangifte 
leiden tot een selectie voor het nazicht van eventuele onregelmatigheden. Naast deze specifieke aandachtspunten voeren wij 
uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de particulieren en de ondernemingen.
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Veilig Surfen
oplichting via uW bankrekening 
De federale politie waarschuwt U… Via zoekertjes, websites met 
vacatures (echte of valse) of mails kreeg u misschien al het voorstel 
om voor een ‘ernstige onderneming’ te werken.Volgens de uitleg is de 
betrokken onderneming actief in Europa, maar wenst ze geen filiaal 
op te richten in België, omdat haar activiteit in ons land te beperkt is.

Wanneer u de link in de u toegestuurde mail volgt, komt u terecht op 
een zeer professionele site waar u in detail de activiteiten kunt ontdek-
ken van de onderneming die met u contact heeft opgenomen. U bent 
geïnteresseerd en solliciteert aan de hand van het onlineformulier. Als antwoord krijgt u de bijzonderheden van de functie. U zult 
als afgevaardigde van de onderneming de rol van tussenpersoon spelen bij de ontvangst van betalingen.
Dikwijls maken de oplichters gebruik van de naam van een bestaande onderneming om de kandidaten vertrouwen in te boezemen.
Op basis van de antwoorden die ze krijgen en de kandidaten die ze werven, zullen de oplichters hun oplichtingspraktijken kun-
nen ontwikkelen. De kandidaten worden verzocht om een bankrekeningnummer te geven. Er wordt hen gezegd dat Belgische 
of Europese klanten bedragen zullen storten.
De kandidaten krijgen een document dat geldt als arbeidscontract. Hierin staat dat ze voor die dienst 10% van het ontvangen 
bedrag mogen houden.
Vervolgens delen de oplichters bijvoorbeeld in advertenties voor tweedehandswagens de bankrekening mee van de persoon 
die meent een nieuwe job in de wacht gesleept te hebben. Als ‘mule’ (term om de personen aan te duiden die door die techniek 
in de val zijn gelokt), krijgt deze persoon dus het bedrag op zijn rekening. Zijn opdracht bestaat erin het bedrag op een derde, 
hem voor die gelegenheid meegedeelde rekening, te storten nadat hij natuurlijk zijn commissie ervan heeft afgehouden.
Deze derde rekening kan die van een ander slachtoffer van die techniek zijn. Aan dit slachtoffer zal worden gevraagd het geld 
via een structuur zoals Western Union of Moneygram over te schrijven.
Daardoor wissen de oplichters niet alleen sporen uit, maar maken ze van de ‘mule’ hun medeplichtige. Zonder zijn hulp kan de 
fraude immers niet tot een goed einde worden gebracht.
Momenteel zijn ook jongeren het doelwit, in het bijzonder via Instagram.
Een ‘vriend’ vraagt hen hun bankrekeningnummer te geven om hem te helpen een bedrag te ontvangen. In ruil voor de geleverde 
dienst mogen ze een deel van het ontvangen bedrag houden. Velen laten zich beetnemen.
Het is dus belangrijk ze te informeren over de risico’s van die techniek.

 Formaliteiten
hoe de boekhouding van uW onderneming 
beheren?
Wat zijn de boekhoudkundige verplichtingen die u moet respecteren sinds 1 januari 2018? 
Elke onderneming moet een boekhouding voeren die past bij de aard en de omvang van 
zijn activiteiten.
Om er meer over te weten te komen, heeft de FOD Economie een nieuwe brochure  
gepubliceerd over dit onderwerp.
Info: https://economie.fgov.be/nl/publicaties/hoe-voer-ik-de-boekhouding-van

Vennootschapsrecht
Weldra een hervorming 
De federale regering heeft onlangs een voorontwerp van wet goedgekeurd 
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en 
houdende diverse bepalingen.
Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van Sta-
te, beoogt het Belgisch vennootschapsrecht grondig te hervormen. De on-
dernemingen krijgen een modern, aangepast en efficiënt wettelijk instrument 
aangeboden waardoor België een aantrekkelijke en competitieve vestigings-
plaats voor ondernemingen zal worden.



6     Juni - Juli - Augustus 2018 - Ondernemer & Zelfstandige

Actualiteit

Het voorontwerp beoogt het vennootschapsrecht te moderniseren via drie krachtlijnen:
- een doorgedreven vereenvoudiging: 
 afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsdaden en tussen burgerlijke en handelsvennoot- 
 schappen;
	nieuwe tweedeling tussen het vennootschaps- en het verenigingsrecht die in één enkel wetboek worden geïntegreerd;
	afschaffing van de publieke vennootschappen en beperking van de regels voorbehouden aan de genoteerde ven- 
 nootschappen;
	beperking van het aantal vennootschapsvormen;
	beperking van het aantal strafbepalingen;

- een verregaande flexibilisering, maar met aandacht voor de belangen van derden, waaronder de schuldeisers;
- nieuwe rechtsregels die moeten helpen om het hoofd te bieden aan Europese evoluties en nieuwe tendensen, zoals  
 ‘mobielere’ vennootschappen.

Verhuist u naar een andere lidstaat  
van de Europese Unie?
gratiS kenniSmakingSleSSen
Goed nieuws! Uw kinderen hebben recht op gratis kennis-
makingslessen om hen te helpen zich te integreren en zich 
aan te passen aan het nieuwe schoolsysteem in hun nieuwe 
thuisland. Hulp bij het leren van de taal van dat land maakt 
deel uit van deze initiële training.

Vennootschapsbijdrage 
bedragen 2018
De bedragen van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage 2018 zijn:
- gewone bijdrage: 347,50 euro (als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten  
 boekjaar niet hoger is dan 681.341,33 euro); 
- verhoogde bijdrage: 868,00 euro (als het balanstotaal wel hoger is dan 681.341,33  
 euro)
De vennootschapsbijdrage moet betaald zijn voor 1 juli 2018.

Bewijsrecht

mail of SmS binnenkort 
voldoende voor aankopen tot 
3.500 euro 
De hervorming van het Burgerlijk Wetboek zit op het juiste spoor. Na 
de goedkeuring door de ministerraad van het deel Verbintenissen-
recht, volgt nu ook op 27 april 2018 groen licht voor de hervorming 
van het Bewijsrecht. Koop je binnenkort iets tot 3.500 euro, dan 
volstaat een mail of sms als bindend akkoord. “Met de hervorming 
van het Bewijsrecht zetten we opnieuw een stap naar een Burgerlijk 
Recht dat dichter bij de mensen en de hedendaagse samenleving 
staat”, zegt minister van Justitie Koen Geens. 
Het Bewijsrecht doorkruist vaker dan gedacht het leven van ieder van 
ons. U gaf uw akkoord voor een koop of verkoop en u wenst dat te 
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bewijzen? Daar komt het bewijsrecht in het spel. Koopt u vandaag een goed boven 375 euro (vastgelegd in 1990 op 15.000 BEF), 
dan is een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk. Niet altijd even handig in de hedendaagse samenleving. Een smartphone 
zit al snel boven dat bedrag. De hervorming van het Bewijsrecht legt de lat voor een schriftelijke overeenkomst op 3.500 euro.   
Stel, u koopt of verkoopt een tweedehands elektrische fiets op internet voor 1.000 euro. Dan volstaat binnenkort een sms of mail 
als bewijs van uw aankoop/verkoop. Minder rompslomp dus voor kleinere aankopen die vaak al via de digitale weg gebeuren. 
Maar deze hervorming biedt ook meer zekerheid voor duizenden extra transacties die dagelijks gebeuren tot een bedrag van 
3.500 euro. 
Een tweede belangrijke verandering binnen de hervorming van het Bewijsrecht is dat een rechter de bewijslast zal kunnen om-
draaien. Stel, u probeert geld uit een bankautomaat te halen, maar er gaat iets mis. Het geld is van uw rekening, maar u hebt 
helemaal niets in uw handen. Als de rechter de bank vraagt om het logboek voor te leggen, maar dat logboek gewist is, dan krijgt 
u vandaag ongelijk. Door de hervorming kan de rechter in uitzonderlijke gevallen, wanneer medewerking van de wederpartij 
geen zin meer heeft, de bewijslast omdraaien en bij de bank leggen. Als de bank dan niet kan bewijzen dat de automaat wel 
degelijk het geld heeft bezorgd, dan krijgt u gelijk als klager. Deze verandering dient dus vooral als allerlaatste hulpmiddel om 
discussies in de rechtbank niet eindeloos lang te laten aanslepen. 
Een derde belangrijke hervorming, die in het kader van het ondernemingsrecht werd aangepakt, is het ondernemingsbewijs. 
De vrije bewijsvoering die geldt tussen ondernemingen wordt uitgebreid tot ook bijvoorbeeld vrije beroepen en landbouwers. 
Daarnaast kan het bewijs tegen ondernemers vrij geleverd worden zonder geschrift, ook boven 3.500 euro. Bovendien wordt de 
bewijswaarde van een factuur van toepassing op andere overeenkomsten dan enkel een koopovereenkomst. Tenslotte zal dit 
nieuwe recht ook digitale bewijsmiddelen, zoals een mail, als bewijs aanvaarden.  

Zelfstandigen die op pensioen gaan na de wettelijke pensioenleeftijd
Weldra een vrijStelling van 
bijdragen 
Een voorontwerp van wet goedgekeurd door de federale re-
gering, voorziet dat zelfstandigen die op pensioen gaan na de 
wettelijke pensioenleeftijd, vrijgesteld zullen zijn van bijdragen 
voor het kwartaal waarin het pensioen ingaat.
Het voorontwerp voorziet dat vanaf 2019 ook zelfstandigen die 
na de wettelijke pensioenleeftijd als zelfstandige met pensioen 
gaan, geen bijdragen meer verschuldigd zijn voor het kwartaal 
waarin het pensioen ingaat, op voorwaarde dat ze hun beroeps-
activiteit stopzetten tijdens datzelfde kwartaal. Dit voorrecht was 
tot op heden voorbehouden aan zelfstandigen die vervroegd 
met pensioen gingen of die hun activiteiten stopzetten in de 
loop van het kwartaal waarin ze de wettelijke pensioenleeftijd 
bereikten. Dit voorontwerp neemt zo opnieuw een drempel weg 
om de loopbaan te verlengen. Zelfstandigen die hun pensioen 
uitstellen worden dus niet langer benadeeld.

 

Veilig Surfen
maak back-upS van je gegevenS! 
De Federale Politie wil uw aandacht vestigen op het risico dat uw gegevens 
verdwijnen nadat uw computer besmet is geraakt of is gecrasht.

Uit cijfers blijkt immers dat een Belg op twee al volgens hem belangrijke ge-
gevens is kwijtgespeeld zoals foto’s.  Uiteraard gaat het ook om documenten 
zoals facturen of bankrekeninguittreksels.
Een recente enquête bij 2000 inwoners uit België, Nederland en Duitsland toont 
aan dat meer dan 40 % van de Belgen gewoon niet weet wat een back-up is 
en dat een derde er in de loop van het afgelopen jaar geen heeft uitgevoerd.
Met een back-up maakt u een exacte kopie van de inhoud van uw computer.
Er wordt zelfs aangeraden om er een tweede te maken op een andere schijf 
die u kunt toevertrouwen aan een verwant.
U hebt zowel op een computer onder Windows of op een Mac, functies 
waarmee u die operatie kan doen.
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U koopt daarvoor een externe harde schijf. Zodra ze is aangekoppeld, moet u ze als geadresseerde van de back-up aanduiden.
Er bestaan ook programma’s om u daarbij te helpen, zoals AOMEI Backupper. Deze programma’s laten toe het proces te auto-
matiseren.
De cloud, die vele mensen gebruiken, is ook een goede oplossing. In bovenvermelde enquête zegt een derde van de Belgen 
trouwens er gebruik van te maken. U moet echter weten dat het volume dat een gratis dienst doorgaans ter beschikking stelt, u 
niet in staat stelt al uw belangrijke gegevens te bewaren. Het is dus een oplossing die de door ons beschreven oplossing aanvult.
U hebt ook betalende mogelijkheden die u veel meer volume aanbieden. In dat geval zult u een bedrag tussen 5 en 10 euro per 
maand moeten besteden.
Vergeet tot slot niet om die functie op uw smartphone of tablet te activeren.
Afhankelijk van het besturingssysteem bieden Apple en Google u die dienst aan.
U kunt ook heel wat sites vinden met uitleg hierover. Wanneer u de sleutelwoorden ‘back-up’, ‘gegevens’, ‘computer’ of ‘smart-
phone’ in uw zoekmotor ingeeft, zult u heel wat antwoorden krijgen.

Strijd tegen burn-out
een pilootproject

Vanaf november 2018 zullen 300 tot 1.000 werknemers uit de ziekenhuis- 
en banksector (behalve verzekeringen) die kampen met een burn-out of 
dreigen in burn-out te geraken, kunnen deelnemen aan een pilootproject 
dat hen begeleidt in hun genezingsproces. Het project omvat een geperso-
naliseerde en gratis begeleiding gedurende 9 maanden: psychologische 
raadplegingen, kinesessies, contactopname met de arbeidsgeneesheer…
Afwezigheden wegens geestelijke stoornissen zijn de laatste jaren sterk 
gestegen. Stress en burn-out zijn op dit ogenblik verantwoordelijk voor 
een derde van het totaal aantal afwezigheidsdagen.
In dit project wordt burn-out beschouwd als een beroepsgerelateerde 
ziekte en niet als een beroepsziekte. Het werk is dus een van de vele 
factoren die tot het optreden van de ziekte kan leiden. De werknemer 
moet dan worden begeleid en ook de organisatie waar hij tewerkgesteld 
is, moet aangepakt worden.
Er werd gekozen voor de ziekenhuis- en banksector omdat het personeel 
daar een sterke mentale en psychosociale druk ondergaat.

Gepensioneerde zelfstandigen
een jaarlijkSe WelvaartSpremie 
In mei 2018 hebben sommige gepensioneerde zelfstandigen voor het 
eerst een welvaartspremie ontvangen.
Die premie wordt elk jaar in de maand mei betaald.
Om recht te hebben op de welvaartspremie moet de gepensioneerde

- de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt op 30 april van het be- 
 trokken jaar;
- een zelfstandige loopbaan van minstens 20 jaar hebben. Het  
 kan ook gaan om de loopbaan van de overleden echtgeno(o) 
 t(e) of de ex-echtgeno(o)t(e) of van beide echtgenoten samen;
- een pensioen als zelfstandige krijgen op 30 april van het be- 
 trokken jaar;
- geen pensioenbijslag krijgen.

In mei 2018 bedraagt de welvaartspremie:
- 59,40 euro voor gerechtigden op een rustpensioen als gezin;
- 47,50 euro voor gerechtigden op een rustpensioen als alleen- 
 staande en voor gerechtigden op een overlevingspensioen of  
 een pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e).
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Betalingen

Op 22 december 2017 heeft de Kamer van Volksvertegen-
woordigers de wet van de hervorming van de vennoot-
schapsbelasting gestemd. In het brede pakket maatre-

gelen dat met de hervorming gepaard gaat, zit ook een verhoging 
van de fiscale aftrek bij investeringen in materiële en immateriële 
vaste activa die gebeuren tussen 1 januari 2018 en 31 december 
2019. Het basispercentage van de fiscale aftrek wordt opgetrok-
ken naar 20%, een belangrijke financiële stimulans voor kmo’s 
en zelfstandigen. 

Gemak en veiligheid
De verhoogde investeringsaftrek geldt ook bij de aankoop van een 
nieuwe betaalterminal. Voor alle handelaars en (vrije) beroepen die 
met veel cashbetalingen te maken krijgen, vormt deze hogere aftrek 
niet alleen een belangrijke aanmoediging om in elektronisch betalen 
te investeren, maar ook een bijkomende veiligheidsmaatregel. 

Al bijna 30 jaar halen de Belgen hun vertrouwde Bancontact-kaart 
boven om hun aankopen af te rekenen. Of iemand met de kaart 
wenst te betalen of mobiel met een smartphone, betalen met Ban-
contact is snel, makkelijk en veilig, zowel voor de klant als voor 
de handelaar. Minder cash op zak betekent meer gebruiksgemak 
en is ook veiliger. 

70% der Belgen verkiest de kaart boven 
cash!
Elektronisch betalen is een win-win voor iedereen: geen gedoe 
meer met wisselgeld en dus minder tijdverlies, minder bankbiljetten 
in de kassa en dus minder kans op diefstal.

Onze regering erkent deze voordelen van het elektronisch betalen, 
en moedigt dit aan door vanaf 01/01/2018 de aankoop van een 
betaalterminal fiscaal aantrekkelijker te maken voor de handelaars.

Tot 60% fiscale aftrek
U kunt tot 60% van de aanschaffingskost van een betaalterminal 
recupereren via uw belastingaangifte.

Enerzijds vormt de investering in een betaalterminal uiteraard 
een aftrekbare beroepskost die door middel van afschrijvingen 
in mindering kan worden gebracht van uw belastbare inkomsten. 

Anderzijds kan u daarbovenop misschien genieten van de zoge-
naamde investeringsaftrek. Deze fiscale maatregel houdt in dat 
u eenmalig een bepaald percentage van de aanschaffingskost 
bijkomend in mindering kan brengen van uw belastbare inkomsten. 

Wanneer komt u in aanmerking voor deze maatregel? 

Twee voorwaarden vervullen
Eerst en vooral is vereist dat u investeert in een nieuwe betaalter-
minal die u uiteraard uitsluitend gebruikt voor de uitoefening van 
uw beroepswerkzaamheid. Indien deze investering wordt gedaan 
tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 zal u in principe kunnen 
genieten van de (tijdelijk verhoogde) gewone investeringsaftrek 
van 20%. 

Verder is het belangrijk dat u werkt vanuit een eenmanszaak, dan 
wel vanuit een kleine vennootschap. Of uw vennootschap kan 
worden beschouwd als een kleine vennootschap hangt in principe 
af van het aantal personeelsleden dat u tewerkstelt (maximaal 50), 
van uw jaarlijkse omzetcijfer (maximaal 9 miljoen euro (excl. btw)) 
en van uw balanstotaal (maximaal 4,5 miljoen euro). Enkel indien 
u meer dan een van deze criteria overschrijdt, zal u niet worden 
beschouwd als een kleine vennootschap.

Kortom, indien u het nog niet hebt gedaan, is het nu het moment 
om over te schakelen naar de betalingswijze van de 21ste eeuw!

Het is het moment om een betaalterminal 
aan te kopen!

Voor vele ondernemers blijft de aanschaffingskost van een 
betaalterminal een belangrijk struikelblok. Wist u echter dat 
u tot 60% van deze aanschaffingskost kan recupereren via 
uw belastingaangifte?
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Betalingen

Vincent Coussement 
Directeur Kleine en Middelgrote ondernemingen 

Worldline 
vincent.coussement@worldline.com

Met Worldline Packs rust u uw bedrijf uit met een 
unieke set betaaldiensten en aanvullende services, 
perfect afgestemd op de omvang van uw bedrijf en 

uw ambities. De Packs bieden ook het voordeel dat al uw 
diensten op één factuur met een vast bedrag per maand 
gebundeld worden. Zo houdt u uw budget beter onder con-
trole en kunt u zich volledig aan uw activiteiten wijden.

Om Packs op maat te kunnen samenstellen, hebben wij 
3 Pack-series samengesteld: Compact, Complete en 
Comfort. Hebt u nog geen betaalterminal, accepteert u 
enkel Bancontact-transacties, werkt u in de horeca of 
een andere specifieke sector, en u wenst te genieten 
van onze extra diensten om de evolutie van uw bedrijf 
te volgen en meer gewicht aan uw marketing te geven? 
De Worldline Packs zijn speciaal ontworpen om aan uw 
behoeften en die van uw klanten te voldoen.

En voortaan zijn transacties tot  
5 euro gratis in de Packs
Elektronisch betalen heeft de wind in de zeilen, vooral 
voor kleine bedragen. Zo tekent Worldline een groei 
op van 32% voor betalingen van kleine bedragen 
met Bancontact. Deze stijging is het gevolg van de 
spectaculaire prijsverlagingen die Worldline in 2016 
heeft doorgevoerd op de Bancontact-tarieven. Om de 2de ver-
jaardag van dit initiatief te vieren en nog meer kleine betalingen 
te stimuleren, biedt Worldline vanaf 1 juni 2018 maandelijks 2000 
Bancontact-transacties tot 5 euro aan al zijn klanten met een 
Compact, Complete of Comfort Pack aan, ongeacht de gekozen 
formule.

Record: meer dan 2 miljard elektronische 
transacties in 2017
Elektronisch betalen heeft vorig jaar in België een nieuw record ge-
vestigd. De Belgen verrichtten 2,15 miljard elektronische transacties 
met hun debet- en kredietkaarten, of 10 procent meer dan in 2016. 
Het is een feit dat consumenten steeds meer de voorkeur geven 
aan kaartbetalingen. Ook het aandeel van kleine bedragen in het 
totale aantal elektronische transacties blijft toenemen: betalingen 
van minder dan 10 euro maken nu 25% van alle elektronische 
transacties uit.

Sinds hun introductie hebben veel hande-
laars gekozen voor het gemak van alles-in-
één Worldline Packs. Deze Packs bieden een 
reeks innovatieve producten en diensten 
waarmee u uw administratie aanzienlijk 
kunt verlichten tegen een voordelige prijs.

Waarom kiezen voor Worldline Packs?

MEER inFO OVER dE  

WORldlinE PACks ?

surf naar
worldlinepacks.be/nl

Bel naar 
078/055 026 

stuur een mail naar  
campaigns-belgium@worldline.com
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Toename van het totaal 
aantal zelfstandigen 
Ook in 2017 blijft het aantal zelfstan-
digen stijgen, met als eindbalans een 
totaal van 1.087.763 zelfstandigen 
(708.203 mannen en 379.560 vrou-
wen). Dit is een stijging van 29.241 
eenheden of +2,76% in vergelijking 
met 2016.

120.012 aangesloten zelfstandigen 
en helpers zijn niet van Belgische na-
tionaliteit (115.222 in 2016 of +4,16% 
t.o.v. 2016). De Roemeense, Neder-
landse en Franse nationaliteiten blij-
ven het sterkst vertegenwoordigd.

Eerste cijfers over 
student-zelfstandigen 
Sinds 1 januari 2017 kunnen studen-
ten die een zelfstandige activiteit uitoefe-
nen genieten van een nieuw statuut stu-
dent-zelfstandige. Op 31 december 2017 
stond de teller op 5.008 student-zelfstan-
digen. Bijna de helft van hen vinden we 
terug bij de vrije beroepen.

Opnieuw stijging van het 
aantal starters 
Het aantal starters is opnieuw toegeno-
men. Er zijn nu 114.601 starters in België 
(tegenover 109.195 in 2016). In 2017 tellen we 28.217 starters met 
een niet-Belgische nationaliteit. Hier vormen de Roemeense, de 
Bulgaarse en de Nederlandse nationaliteiten de top drie.

Toename van het aantal 
gepensioneerden
In het stelsel van de zelfstandigen neemt het aantal gepensio-
neerden verder toe van 532.920 op 1 januari 2016 tot 541.634 op 
1 januari 2017. De stijging zien we vooral bij de personen die een 
rustpensioen als alleenstaande genieten. Ook het aantal gepen-
sioneerden dat nog verder werkt als zelfstandige blijft stijgen (van 
99.075 in 2016 naar 105.649 in 2017). 

Andere vaststellingen voor 2017  
	Het aantal meewerkende echtgenoten daalt lichtjes (van 27.698  
 in 2016 naar 26.268 in 2017); 

	Het aantal gefailleerde vennootschappen blijft in 2017 zo goed  
 als stabiel (van 6.601 in 2016 naar 6.622 in 2017); 
	Toename van het aantal vennootschappen;  
	Lichte toename van de gemiddelde nettoberoepsinkomsten.  

Het RSVZ werkt voor ons
In 2017 tekenen we daarom onder andere de volgende zaken op:  

	De lancering van mycareer.be in samenwerking met de RSZ  
 en Sigedis. Deze onlinedienst laat de burger toe zijn individuele  
 loopbaangegevens te raadplegen.

	De opstart van een nieuwe fase in mypension.be, waarmee de  
 burger voortaan online een raming van zijn toekomstig pensioen- 
 bedrag kan raadplegen.

	De integratie van ICT-toepassingen binnen Sequoia, dat vanaf  
 2020 een uniek elektronisch dossier bevat voor elke zelfstandige  
 en onderneming met alle info over zijn/haar sociaal statuut. 

Ondernemerschap

Steeds meer zelfstandigen in België!

Tendens

Het jaarverslag 2017 van het RSVZ is onlangs 
verschenen. Het aantal zelfstandigen blijft in 
2017 stijgen, net zoals het aantal starters en het 
aantal gepensioneerde zelfstandigen. Nieuw sinds  
1 januari 2017 is het statuut van de student-
zelfstandigen. 
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Formaliteiten

GDPR

8 gangbare praktijken  
op kantoor die moeten  
veranderen

1. De verjaardag van een collega vieren
De geboortedatum van een medewerker is een persoonsgegeven. 
In het kader van de GDPR mag deze informatie alleen met zijn 
formele toestemming worden gedeeld. Het is dus belangrijk dat 
eerst van iedereen de toestemming wordt verkregen voordat een 
kalender met verjaardagen wordt opgesteld en gedeeld.

2. Zakelijke wenskaarten verzenden
Ook bij het verzenden van wenskaarten naar haar klanten moet de 
onderneming haar gewoonten wijzigen. Als de gebruikte adressen 
die van de woonplaats zijn, gaat het om persoonsgegevens waarvan 
de verwerking niet door de GDPR is toegestaan. De onderneming 
moet er dus eerst de toestemming van zijn klant voor verkrijgen. 
Als dat niet het geval is, moet een andere reglementaire databank 
worden opgemaakt voor elke verzonden zakelijke communicatie.

3. Foto’s van de baby van een  
 medewerker delen
De persoonsgegevens mogen pas op internationaal niveau worden 
overgedragen als de EU meent dat het land een passend niveau 
voor de bescherming van gegevens verzekert of het land zich voegt 
naar een goedgekeurd certificeringsmechanisme zoals het Euro-
pees-Amerikaanse privacyschild voor de persoonlijke levenssfeer. 
Als het delen van een babyfoto echter wordt beschouwd als een 
zuiver persoonlijke activiteit, kan de onderneming aanvoeren dat 
het niet gaat om een toepassingsgebied van de GDPR.

4. Evenementen: een bestelling plaatsen  
 bij de traiteur
Zijn er medewerkers die allergisch zijn voor noten? Met specifieke 
religieuze eetgewoonten? Deze gegevens worden als persoons-
gegevens beschouwd. Voordat naar een restaurant of traiteur 
wordt gebeld om een bestelling te plaatsen, moet de onderneming 
nagaan of ze het akkoord van de betrokken werknemers heeft om 
deze informatie te delen.

5. Het cv van een kandidaat doorsturen  
 voor een tweede mening
Vóór het doorsturen moet de recruter of medewerker eraan den-
ken om het cv anoniem te maken door de naam, het adres, tele-
foonnummer en alle andere informatie te wissen die de kandidaat 
zou kunnen identificeren. Deze aanpak helpt ook seksistische of 
raciale vooroordelen bij de werving op te heffen, een steeds vaker 
voorkomende trend.

6. Het inschrijvingsvakje voor een  
 mailinglist aanvinken
Bevat het inschrijvingsformulier op de website van de onderneming 
een aan te vinken vakje waarmee klanten hun goedkeuring geven 
om marketinginformatie van derden te ontvangen? Met de GDPR 
volstaan de vooraf aangevinkte vakjes en het nietsdoen niet langer 
om de toestemming te bewijzen. Misschien moeten ook de online 
vertrouwelijkheidseisen herschreven worden, want een verzoek 
om toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens door 
een onderneming moet verstaanbaar zijn en opgesteld zijn in een 
duidelijke en eenvoudige taal.

7. Op kantoor over politiek praten
Politieke overtuigingen worden beschouwd als gevoelige persoons-
gegevens. Ook al is de onderneming al terughoudend met dit soort 
informatie, ze moet nu dubbel voorzichtig zijn.

8. Een afwezigheid wegens ziekte melden
De onderneming mag een afwezigheid om medische reden niet 
meer melden en geen informatie over de gezondheidstoestand van 
een medewerker meer geven, tenzij deze ermee heeft ingestemd 
dat deze informatie wordt gedeeld met iedereen die ervan op de 
hoogte moet zijn.

 Sinds 25 mei 2018 wordt de General Data 
Protection Regulation (GDPR) in alle landen 
van de Europese Unie van kracht. Ze legt alle 
ondernemingen beperkingen op in het gebruik 
en de verwerking van persoonsgegevens van 
hun klanten, prospects en werknemers. Sage 
heeft 10 gangbare praktijken op de werkplaats 
geïdentificeerd die vanaf 25 mei bijzondere 
aandacht verdienen.
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Sinds vorig jaar is roaming in de Europese Unie afgeschaft. Gebruik 
de nationale volumes bij je abonnement om te sms’en, bellen of 
surfen in de EU. Je gebruikt je gsm op reis alsof je thuis zou zijn. 
En ook wanneer je je bundel zou overschrijden, betaal je dezelfde 
prijs als in België. Elke oproep wordt per seconde gefactureerd 
na de eerste minuut. 

Wil je met een gerust hart je uitgaven 
onder controle houden? 
Tip 1: Denk er op reis aan om je verbruik te volgen en je gede-
tailleerde facturen op te vragen in de applicatie My Orange. Met 
onze Arend-tariefplannen bel en sms je bovendien onbeperkt en 
krijg je ook nog eens 20 GB om te surfen in de Europese Unie. 

Tip 2: Lees de sms’jes die we je op reis versturen met de nodi-
ge aandacht. Zo ontvang je bijvoorbeeld een welkomstberichtje 
telkens als je een grens oversteekt, met daarin de melding dat 
deze bestemming in je bundel is inbegrepen of met de prijzen die 
in dit land worden aangerekend. We verwittigen je ook wanneer 
je 80 en 100 % van het volume hebt opgebruikt dat bij je bundel 
of optie is inbegrepen.

Tip 3: Travel Data Control is een gratis dienst die je kan activeren 
in de app My Orange of in je Klantenzone. Gebruik de dienst om 
een limiet voor je internetverbruik in het buitenland in te stellen. 
Zodra die limiet wordt bereikt, wordt je verbinding geblokkeerd.

Tot slot nog enkele tips om je goed 
voor te bereiden op je reis naar het 
buitenland

Maritieme zones
Wanneer je een cruise maakt in de EU komen je oproepen en da-
taverbindingen tot stand via satellietnetwerken, die tot een andere 
geografische zone behoren dan de zone van de Europese Unie. 

Tip 4: Schakel je mobiele internet op je gsm tijdig uit, want om 
redenen buiten onze wil kunnen dergelijke verbindingen heel 
duur uitvallen.

Internationale oproepen vs oproepen in roaming in 
Europa
Onder ‘internationale oproep’ wordt verstaan elke oproep vanuit 
België naar een ander land in de zone Europa van Orange. Je belt 
in roaming wanneer je vanuit een Europees vreemd land naar een 
nummer in Europa belt. Buiten Europa wordt ook als een oproep 
in roaming beschouwd, maar met dat verschil dat je verbruik niet 
van je bundel voor Europa wordt afgehouden.

En buiten de Europese Unie en in het 
bijzonder in Zwitserland, wat daar?
We bieden het tariefplan Arend Premium aan met de volgende 
voordelen:

	1.000 belminuten vanuit België naar de EU + Best Desti- 
 nations

	1.000 belminuten naar Best Destinations en vanuit Best  
 Destinations naar de EU + Best Destinations 

	1.000 sms’jes van/naar Best Destinations

	1 GB in Best Destinations

De zone Best Destinations omvat 20 populaire bestemmingen 
voor zakenreizen zoals de Verenigde Staten, China, Canada, 
Zwitserland, Singapore enz. 

Ontdek ook al onze aanvullende roamingopties op maat van 
jouw behoeften https://www.orange.be/nl/opties-en-diensten/
surfen-het-buitenland#!/

TelecomHET HElE ORAngE-TEAM WEnsT jE EEn FAnTAsTisCHE zOMER TOE!

Dankzij Orange vertrek je  
met een gerust hart op reis

staat er binnenkort een zakenreis gepland of zijn je koffers al gepakt voor je volgende vakantie? dankzij onze tips haal je 
het onderste uit je bundel, zodat je op reis je hoofd helemaal kan leegmaken.
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Enquête

Slechts 71% van de 
werktijd van een 
werknemer wordt 
gepresteerd!

in de meeste ondernemingen bedraagt de gemiddelde voltijdse 
arbeidsduur 38 uur per week. Maar in andere sectoren is de 
arbeidsduur veel lager. Als al wie werkt die uren ook effectief 

zou presteren, dan is dat de 100% waarvan we vertrekken. En het 
is daar dat we uitkomen op 71%. Van de wekelijkse arbeidsduur 
die een werknemer theoretisch zou moeten presteren, werkt hij of 
zij effectief maar 71%. Of minder dan drie vierde van de mogelijke 
theoretische arbeidstijd.

Bijkomende prestaties versus 
afwezigheden 
De effectieve arbeidstijd zou hoger kunnen zijn dan 100% indien 
zou blijken dat werknemers veel overuren of bijkomende uren 
zouden presteren die niet gerecupereerd worden. Uit de cijfers van 
Acerta blijkt in elk geval dat het aantal overuren dat als zodanig 
wordt geregistreerd relatief beperkt is. Het betreft slechts 1,22% 
van het totale aantal gepresteerde uren.

De effectieve arbeidstijd wordt negatief beïnvloed door afwezig-
heden van de werknemer. Deze afwezigheden kunnen betaalde 
periodes zijn (vakantie, feestdagen, ziekte waarvoor de werkgever 
het loon moet doorbetalen…) en niet-betaalde periodes (ziekte na 
de periode van loondoorbetaling, tijdskrediet, niet betaalde dagen 
van arbeidsduurvermindering…).

Vakantie
Wat zijn redenen of oorzaken om de 100% niet te halen? De be-
langrijkste: vakantie en feestdagen. In België hebben voltijdse 
werknemers 10 wettelijke feestdagen en krijgen ze 20 dagen wet-
telijke vakantie. In ondernemingen krijgt de werknemer bovendien 
bijkomende vakantiedagen toegekend of geniet de werknemer 
extralegale feestdagen. Resultaat: 1 op 3 werkafwezigheden zijn 
aan vakantie of het genieten van een feestdag toe te schrijven.

Ziektedagen
De tweede belangrijkste reden voor niet-werken is meteen ook 
de minst aangename: ongeval & ziekte. Niet kunnen werken 

doordat de gezondheid het belet, is voor niemand aangenaam, niet 
voor de zieke, niet voor collega’s, niet voor de werkgever. En toch 
is dat 1 op 4 keer de reden waarom iemand niet werkt.

Zwangerschap 
Macro-economisch gezien maken de zwangerschappen en de 
bevallingsrust en eventueel borstvoedingsverlof die hieraan on-
middellijk gelinkt kunnen worden slechts een beperkt deel uit van 
de afwezigheden. Als we de afwezigheden gelijkstellen aan 100% 
maakt de tijd dat een werknemer afwezig is als gevolg van één 
van deze redenen slechts 1,8%. 

Verloven 
Naast vakantie en ziekte - samen verklaren ze zo een 70% van 
de afwezigheden - kennen we nog een hele reeks ‘verloven’, denk 
maar aan de thematische verloven (bv. ouderschapsverlof), het 
tijdskrediet en het educatief verlof. 

Jonge bedienden 
Als we naar leeftijd kijken, zijn het de jonge werknemers tussen 18 
en 28 jaar die het meeste uren werken (meer dan 78%), maar zij 
hebben soms nog niet zoveel/geen vakantierechten opgebouwd 
of ze komen nog niet zo vaak in aanmerking voor allerlei verloven 
of hebben er geen behoefte aan. In elk geval, na 28 jaar daalt het 
percentage werkuren.

Hoeveel werken onze werknemers? Of, hoe-
veel werken zij niet? Acerta bekeek de cij-
fers van vijf jaar (2012-2016) en van een 
subset van 240.000 werknemers. Van alle 
theoretische werktijd blijken we gemiddeld 
71% effectief te presteren. Acerta zocht 
uit waar de ‘niet benutte’ werktijd dan wel 
naartoe gaat…

HR



Juni - Juli - Augustus - Ondernemer & Zelfstandige       17            

HR

Rekrutering

Drie op vier werkgevers krijgt te maken met 
leugens op het CV

Deze vaststellingen blijken uit een studie van 
gespecialiseerd rekruteringsbureau Robert Half 
bij 300 ‘hiring managers’.

Leugens over ervaring en oplei-
ding
De betrapte kandidaten deden voornamelijk uitschijnen dat 
ze beschikten over meer werkervaring (51%) en overdreven 
op vlak van hun verantwoordelijkheden en taken in vorige 
jobs (29%). Daarnaast stelde 40% van de ‘hiring managers’ 
vast dat de sollicitant loog over zijn diploma’s en kwalificaties.  

Overschatting van vaardigheden
Verder komt het vaak voor dat sollicitanten hun eigen vaar-
digheden, zoals de talenkennis (48%), de technische vaar-
digheden (38%), leidinggevende vaardigheden (30%) en pro-
jectmanagementvaardigheden (10%), overschatten. 

Opvallend: amper 8% van de ‘hiring managers’ betrapte een 
sollicitant op een leugen over eerdere verloning. 

Controleren is vaak nodig
“Transparantie en eerlijkheid tijdens een sollicitatie zijn cruciaal 
voor kandidaten die oprecht geïnteresseerd zijn in een 
vacature,” zegt Frédérique Bruggeman, Managing Di-
rector bij Robert Half BeLux. 

Vele bedrijven voeren een diepgaande achtergrond-
controle uit, waarbij de groeiende openheid dankzij 
sociale media zeker zijn rol speelt. Een kandidaat die 
het meest geschikt lijkt voor de vacature, maar blijkt 
te liegen over zijn CV, is niet meer geloofwaardig en 
zijn kans is dan ook direct verkeken. 

Onnodig risico
En dat zou zonde zijn, want eigenlijk is het niet 
eens nodig om zulke risico’s te nemen, zegt Ro-
bert Half. 

Werkgevers beseffen 
heus wel dat niemand 
perfect is en zijn, ze-
ker in deze tijden van 
arbeidskrapte, bereid 
om mensen in wie ze 
geloven, bij te scho-
len. Als sollicitant 
breng je dus alleen 
maar je carrièrekan-
sen in gevaar.

Maar liefst 74% van de Belgische werkgevers weiger-
den ooit al een kandidaat omdat er een leugen op het 
CV stond. Het gaat daarbij zowel om kleine als grote 
leugens die een impact konden hebben op de prestaties 
binnen het bedrijf…
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Tips

Cryptomunten zijn dé hype van het jaar, maar weet u dat heel wat Belgen 
al het slachtoffer zijn geworden van fraude met cryptomunten? Hier zijn 
enkele tips zodat je niet bedrogen wordt door deze oplichters!

Fraude met cryptomunten

Als het te mooi is om waar te zijn,  
is het dat ook!

Ken je de Bitcoin? Het is een voorbeeld van een cryptomunt. 
Dat is een soort digitale en volledig virtuele munteenheid in 
de vorm van cryptografische (versleutelde) codes. Die codes 

veranderen naarmate er transacties gebeuren met de munt. Je kunt 
cryptomunten opslaan in een virtuele portefeuille of offline, op je 
pc of een externe harde schijf. Cryptomunten hebben een virtuele 
waarde (koers), die sterk schommelt.

De technologie werd ontworpen als een manier van betalen of ruilen, 
maar trok al snel de aandacht van speculanten. En zoals dat met 
elke vorm van speculatie gaat, kan je ook met cryptomunten veel 
geld verdienen. Maar even goed ook kwijtspelen.

Dat kan ook voor problemen zorgen wanneer individuen met slech-
te bedoelingen zich toespitsen op cryptomunten. Zij maken mis-
bruik van het virtuele karakter en de technologische voordelen van 
cryptomunten (oa. makkelijk zelf nieuwe cryptomunt aanmaken, 
anonimiteit...) en doen dit omwille van oplichting, drughandel, 
terrorisme of een andere criminele activiteit. 

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen 
van cryptomunten? 

 Cryptomunten starten vaak als ruil- of betaalmiddel, maar  
 er wordt snel mee gespeculeerd. Dat veroorzaakt heel sterke  
 koersschommelingen. De koers van de virtuele munt kan  
 dus zeer snel stijgen, maar ook pijlsnel dalen. Daardoor is  
 de waarde van je cryptomunten erg onvoorspelbaar. 
 Cryptomunten worden momenteel niet door de overheid  
 erkend. Er is geen toezicht of controle op. Je kunt er niet  
 overal mee betalen. Niemand is verplicht om een betaling  
 met virtueel geld te aanvaarden.
 Cryptomunten worden uitsluitend via internet verhandeld.  
 De internetomgeving waarin de cryptomunt verhandeld  
 wordt, brengt risico’s met zich mee: het platform of je virtuele  
 portefeuille kan gehackt worden, en dan verlies je je geld. Je  
 loopt bovendien het risico dat je cryptomunten via virussen,  
 Trojaanse paarden of malware gestolen worden. 
 Iedereen kan een cryptomunt creëren. Helaas doet niet  
 iedereen dat met goede bedoelingen. De kans is dus reëel  
 dat iemand dit doet omwille van oplichting, drughandel,  
 terrorisme of een andere criminele activiteit. Wees dus  
 op je hoede als je wil investeren in cryptomunten. 
 Cryptomunten zijn anoniem.

Hoe gaat het in zijn werk?
Oplichters maken namelijk vaak gebruik van virtuele munten. Ze 
beloven grote winsten, maar lokken je in de val en gaan met je cen-

ten lopen. En vaak lijken ze zó 
betrouwbaar, dat dat niet eens 
zo moeilijk is. Check dus zeker 
met wie je te doen hebt voordat 
je investeert in cryptomunten.

Welke soorten fraude met cryptomunten 
bestaan er? 
Er bestaan heel wat vormen van oplichting met cryptomunten. We 
zetten de belangrijkste op een rij. Oplichters bedenken nog elke 
dag nieuwe manieren. Wees dus altijd op je hoede.

Platformen om te beleggen in cryptomunten: de voorbije maanden 
doken op het internet verschillende platformen op die beleggingen 
in cryptomunten aanbieden. Achter die nieuwe platformen gaan 
vaak fraudeurs schuil. De oplichters werken op dezelfde manier: 
ze proberen je te overtuigen om te investeren op hun handels-
platform. Zij bieden je een torenhoog rendement. En ervaring in 
beleggen is niet nodig: ze zijn er voor beginnende en meer ervaren 
beleggers. Voor elk wat wils dus! Je kan er in een oogwenk en in 
alle vertrouwen handelen. Totdat je je ‘verdiende’ winst wil laten 
uitbetalen… Je kan je geld en zogezegde winst niet recupereren 
en je hoort nooit meer van het platform waarbij je geld hebt belegd. 

Online betalen met cryptomunten: je wil via een zoekertjessite of 
webshop iets aankopen. De aanbieder vraagt je met cryptomunten 
te betalen. Hij biedt je zelfs een link aan. Het gekochte item wordt 
nooit geleverd. Je kan bij het bedrijf niemand meer bereiken en 
bent je geld kwijt. Bij cryptomunten heb je geen enkel mogelijkheid 
om je geld terug te krijgen. Aankopen met krediet-, bankkaarten of 
PayPal zijn daarentegen verzekerd tegen risico’s zoals niet-levering. 

Beleggen in sportweddenschappen met cryptomunten: je wordt 
uitgenodigd om te gokken op een sportwedstrijd. Je stort geld en 
ziet je rendement op je virtuele account, maar krijgt daarna nooit je 
winst uitbetaald. Je kan je contactpersoon plots niet meer bereiken. 
Na enkele maanden krijg je te horen dat de website of het platform 
waarop je investeerde tijdelijk niet beschikbaar is en/of vervangen 
wordt door een ander. In werkelijkheid zijn de beheerders van het 
platform verdwenen met jouw centen.

Walletfraude: dit kan je vergelijken met valse facturen. Je stort 
je geld, maar wordt omgeleid naar een ander adres waardoor je 
geld verdwijnt. Soms is er alleen maar een heel klein verschil in 
de manier waarop de link naar de wallet geschreven wordt. Je kan 
ook te maken krijgen met een valse – en dus onbestaande – wallet.



Tips

Hoe misbruiken oplichters cryptomunten 
om je in de val te lokken? 
De koers van virtuele munt kan zeer snel stijgen, maar ook pijls-
nel dalen. Dit geeft oplichters de kans om misbruik te maken van 
cryptomunten, want jij kan als consument de koers moeilijk zelf 
controleren. 

Eens je geïnvesteerd hebt in cryptomunten en 
een storting hebt doorgevoerd, kan je je geld 
niet terugeisen. Zit je bijdrage in een virtuele 
portefeuille, dan moet je toestemming vragen 
aan de beheerder om je geld terug te krijgen. 
Het is niet zeker dat dit ook effectief gebeurt. 
Zolang het geld niet terug op je bankrekening 
staat, heb je niks verdiend.

Soms beloven fraudeurs dat de waarde van 
je cryptomunten zal verdubbelen. Dat noemen 
ze een flipping scam. Laat je niet om de tuin 
leiden door valse beloftes. Als het te mooi is 
om waar te zijn, is het dat ook. 

Ook de internetomgeving waarin de crypto-
munt verhandeld wordt, brengt risico’s met 
zich mee: het platform of je virtuele porte-
feuille kan gehackt worden, en dan verlies 
je je geld. Je loopt bovendien het risico dat je 
cryptomunten via virussen, Trojaanse paar-
den of malware gestolen worden. Investeer 
je in een bekender of groot platform, dan 
kan je soms ook problemen ondervinden. 
Ook zij lopen immers het risico dat er een 
virus binnensluipt of om gehackt te worden. 
Bovendien is het bij deze sites vaak lang 
wachten op een antwoord, en is de klan-
tendienst zeer slecht te bereiken.

Omdat eigenlijk iedereen een cryptomunt 
kan creëren, is de kans tot slot reëel dat 

iemand dit doet omwille van oplichting, drughandel, terrorisme 
of een andere criminele activiteit. Wees je ervan bewust dat je 
mogelijk dit soort activiteiten ondersteunt door te investeren in 
cryptomunten.

Ik wil in cryptomunten investeren.  
Waarop moet ik letten zodat ik niet in  
de val van fraudeurs loop? 
Zorg dat je weet met wie je te doen hebt. Je kan op www.fsma.be 
een overzicht vinden van platformen die gekend staan voor fraude. 
Controleer dus zeker daar eerst of de website er niet tussenstaat. 
Oplichters handelen snel: voor je het weet hebben ze een nieuw 
platform ontwikkeld en is het nieuwe frauduleuze platform nog niet 
gekend. Geef in ieder geval nooit officiële uittreksels, je bank- of 
kredietkaartgegevens of een kopie van je identiteitskaart door 
aan onbekenden.

5 tips: zo bescherm je jezelf!
- controleer je gesprekspartner, zodat je weet met wie je te  
 doen hebt;
- check of de tegenpartij gekend staat voor fraude;
- deel nooit persoonlijke gegevens; 
- eis duidelijke informatie van je gesprekspartner; 
- wees op je hoede voor (beloftes van) buitensporige winst. 

Want als een rendement te mooi is om waar te zijn, dan is 
het dat ook.
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het antwOOrD van De JuriDische  
Dienst van het sDz...

ode Rooman Pierre van Schendel Benoit Rousseau
Juridische adviseurs van het SDZ - info@sdz.be

“Kan ik vrijgesteld worden van het betalen van 
mijn achterstallige belastingschulden?”

de Heer g.B. uit gent vraagt ons “Mijn handelsactiviteit is niet meer rendabel, waardoor ik overweeg deze 
binnen enkele weken stop te zetten. Ik heb namelijk achterstallige schulden van personenbelasting en BTW, 
hetgeen de rendabiliteit van mijn activiteit onmogelijk maakt. Bestaat er een mogelijkheid om vrijgesteld te 
worden van deze belastingschulden ?”

Vraag- 
Antwoord
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AnTWOORd
Het is mogelijk dat u niet in staat bent om op een duurzame wijze 
uw belastingen en/of taksen te betalen. U heeft dan een overmatige 
fiscale schuldenlast.

In bepaalde buitengewone gevallen kan de Gewestelijk directeur 
van het Regionaal Invorderingscentrum namelijk beslissen om een 
deel van uw belastingen en/of taksen niet meer op te eisen. Dit 
heet het “onbeperkt uitstel van invordering”.

U komt alleen in aanmerking voor een onbeperkt uitstel als u een 
particulier bent:
die niet onder een collectieve schuldenregeling staat;
die niet het voorwerp vormt van een faillissement (dat nog niet 
werd gesloten);
die niet onder de procedure van de gerechtelijke reorganisatie valt.

Voor welke belastingen en/of taksen?
Personenbelasting
Het verzoek tot uitstel geldt enkel voor de personenbelasting (PB), 
met inbegrip van verhogingen, boetes en nalatigheidintresten ver-
bonden aan deze belasting:

- de belastingen mogen niet betwist zijn (d.w.z. het voorwerp  
 uitmaken van een lopende bezwaarprocedure).het moet gaan  
 om uw eigen belastingen of die van uw (ex-)echtgenoot (enkel  
 als u wordt aangesproken om deze te betalen);
- de belastingen mogen niet zijn gevestigd naar aanleiding van  
 vastgestelde fiscale fraude.

Bijvoorbeeld: een verkeersbelasting is uitgesloten van het verzoek. 
Een personenbelasting, waartegen u bezwaar aantekende, is even-
eens uitgesloten van het verzoek.

Btw
Het verzoek tot uitstel geldt enkel voor de belasting, de intresten 
en de fiscale boeten:

- de btw-schuld mag niet betwist zijn in rechte, d.w.z. van een  
 rechtsvordering in verband met de vaststelling van de belasting;
- het moet gaan over uw eigen btw-schuld of die van uw (ex-) 
 echtgenoot (enkel als u wordt aangesproken om deze te     be- 
  talen);

- de btw-schuld mag niet zijn gevestigd naar aanleiding van  
 vastgestelde fiscale fraude;
- de btw-schuld moet betrekking hebben op een vroegere acti- 
 viteit die definitief is afgelopen.

Onder welke voorwaarden?
Het is een buitengewone gunst die u enkel onder bepaalde voor-
waarden kunt krijgen:

- u moet “ongelukkig en te goeder trouw” zijn; dat wil zeggen  
 niet in staat zijn om op een duurzame wijze uw belastingen  
 en/of taksen te betalen en dat u uw onvermogen niet zelf heeft  
 willen organiseren;
- u heeft binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan uw  
 verzoek geen onbeperkt uitstel verkregen;
- u respecteert de voorwaarden die de Gewestelijk directeur  
 van het Regionaal Invorderingscentrum u oplegt, zoals het  
 onmiddellijk of gespreid betalen van een bepaald bedrag binnen  
 de termijnen.

Hoe moet ik onbeperkt uitstel aanvragen?
Om het onbeperkt uitstel te kunnen verkrijgen, moet u, per aange-
tekende brief, een verzoek indienen bij de Gewestelijk directeur van 
het Regionaal Invorderingscentrum van uw woonplaats.

Vermeld zeker de volgende gegevens:
- uw identiteitsgegevens (naam, voornaam en adres);
- uw Team Invordering natuurlijke personen;
- het/de artikelnummer(s). U vindt deze terug op uw aanslagbiljet;
- het btw-nummer (oud voor een verzoek inzake btw).

U moet uw verzoek motiveren door een exacte beschrijving te 
geven van uw financiële toestand (uw inkomsten, uw lasten, een 
beschrijving van uw financiële moeilijkheden…).

Om u te helpen bij het opmaken van uw verzoek kunt u een aan-
vraagformulier op de website van de FOD Financiën downloaden. 
U kunt ook hulp vragen aan een Adviseur Invordering of Ontvanger.

Wat zijn de gevolgen van mijn vraag?
Vanaf de verzending van uw verzoek tot er een definitieve beslis-



sing is genomen, kan de Ontvanger u niet meer vragen of via een 
invorderingsmaatregel dwingen om de belastingen en/of taksen 
waarvoor u het onbeperkt uitstel vraagt, te betalen.

Daarentegen kan de Ontvanger wel bepaalde maatregelen nemen:
- de verjaring van deze belastingen en/of taksen stuiten (bijvoor- 
 beeld door een dwangbevel of dwangschrift door de gerechts- 
 deurwaarder te laten betekenen);
- uw eventuele belastingteruggaven of btw-kredieten inhouden;
- bewarende maatregelen nemen;
- een hypothecaire inschrijving nemen op een onroerend goed  
 dat u toebehoort.

Wanneer en hoe zal ik de beslissing 
ontvangen?
Normaal gezien ontvangt u een gemotiveerde beslissing binnen 6 
maanden na de ontvangst van uw verzoek per aangetekende brief.

Als deze beslissing een positieve beslissing betreft, dan wordt het 
onbeperkt uitstel van uw belastingen en/of taksen slechts definitief 
als u aan alle voorwaarden heeft voldaan die de Gewestelijk di-
recteur in zijn beslissing heeft vastgelegd (zoals het tijdig betalen 
van een bepaald bedrag).

Kan ik het voordeel van het onbeperkt 
uitstel verliezen?
U verliest in de volgende gevallen onmiddellijk en automatisch het 
voordeel van een onbeperkt uitstel:

- als u de voorwaarden, die de Adviseur generaal - Gewestelijk  
 directeur in zijn beslissing heeft vastgelegd, niet naleeft (bij- 
 voorbeeld, indien uw het bepaalde bedrag niet betaalt);
- als u valse informatie of verklaringen heeft gegeven om een  
 onbeperkt uitstel te krijgen;
- als u uw eigen onvermogen heeft georganiseerd.

Het verlies van het voordeel is automatisch, u krijgt dus geen be-
richt om u te waarschuwen. De Ontvanger kan u dan vragen om 
uw belastingen en/of taksen te betalen of invorderingsmaatregelen 
nemen om u hiertoe te dwingen.

Mag ik een vrijstelling van 
nalatigheidsinteresten vragen? 
De Gewestelijke directeur invordering kan ook beslissen een vrij-
stelling van nalatigheidsinteresten toe te kennen. Dit is een gunst-
maatregel voor personen met ernstige financiële moeilijkheden.

U kunt een vrijstelling per brief aan de Gewestelijke directeur vra-
gen. Vermeld hierbij:

- uw identiteit (naam, voornaam en adres)
- de aard van de belasting (bijvoorbeeld personenbelasting, …)
- uw team invordering
- het artikelnummer van uw belasting (u vindt dit op uw aan- 
 slagbiljet of aanmaning)
- een gedetailleerde beschrijving van uw financiële toestand.

De Gewestelijke directeur kan in zijn beslissing bepaalde voor-
waarden stellen, zoals de naleving van een afbetalingsplan voor 
uw fiscale schuld.

Als hij u een vrijstelling van nalatigheidsinteresten weigert, moet 
hij zijn beslissing motiveren. U kunt deze beslissing aanvechten 
voor de rechtbank van eerste aanleg.
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Vereenvoudiging

My Enterprise is een beveiligde toepassing die toegankelijk 
is via de computer, tablet of smartphone. Aanmelden kan 
op verschillende manieren: elektronische identiteitskaart 

met kaartlezer, token of mobiele app. U krijgt automatisch een 
overzicht van de ondernemingen waarvan u de gegevens mag 
raadplegen of aanpassen.

Welke gegevens vindt u hier?
U kunt alle ingeschreven gegevens over uw onderneming en ves-
tigingseenheden opzoeken. Deze gegevens zijn vaak openbaar. 
Het is dus belangrijk dat deze informatie correct is. My Enterprise 
helpt u om uw gegevens gemakkelijk elektronisch te updaten.

Hoe zoekt u gegevens op?
Niet iedereen in de onderneming heeft toegang tot My Enterprise. 
Enkel de personen die de onderneming mogen vertegenwoordi-
gen hebben automatisch toegang. 

Bent u vertegenwoordiger in een onderneming en vindt u die onder-
neming niet terug in het overzicht van My Enterprise? Via de app 
kunt u gemakkelijk een aanvraag indienen om deze ontbrekende 
vertegenwoordiger te laten inschrijven.

Volmachten
De vertegenwoordigers kunnen een volmacht geven aan iemand 
anders. Deze gevolmachtigden hebben dan binnen de toepassing 
dezelfde rechten als de vertegenwoordigers. My Enterprise biedt de 
mogelijkheid aan om deze volmacht in te schrijven, te herroepen 
of op te zeggen.

Als u toegang hebt tot de gegevens van een onderneming in My 
Enterprise, kunt u ook aan derden een volmacht geven om aange-
tekende zendingen in ontvangst te nemen voor de onderneming en/
of vestigingseenheid. Inschrijven of aanpassen van deze mandaten 
kunt u via My Enterprise.

Hoe verbetert u gegevens?
Bepaalde incorrecte gegevens kunt u zelf verbeteren. Welke ge-
gevens u mag en kunt aanpassen, toevoegen of stopzetten hangt 
af van uw hoedanigheid en rechtsvorm. 

Dankzij de app My Enterprise kunt u alle ingeschreven gegevens 
over uw onderneming en vestigingseenheden opzoeken. U kunt ook 
gemakkelijk een aanvraag indienen om deze ontbrekende verte-
genwoordiger te laten inschrijven…

inFO www.myenterprise.be

gegevens Alle ondernemingen niet-handelsondernemingen 
naar privaat recht Vzw’s

Adres van een 
vestigingseenheid Aanpassen Inschrijven 

Aanpassen
Inschrijven 
Aanpassen

Contactgegevens
Inschrijven 
Aanpassen 
Stopzetten

Inschrijven 
Aanpassen 
Stopzetten

Inschrijven 
Aanpassen 
Stopzetten

Benaming van een 
vestigingseenheid

Inschrijven 
Aanpassen 
Stopzetten

Inschrijven 
Aanpassen 
Stopzetten

Inschrijven 
Aanpassen 
Stopzetten

Bankrekening
Inschrijven 
Aanpassen 
Stopzetten

Inschrijven 
Aanpassen 
Stopzetten

Inschrijven 
Aanpassen 
Stopzetten

Volmachten
Inschrijven 
Aanpassen 
Stopzetten

Inschrijven 
Aanpassen 
Stopzetten

Inschrijven 
Aanpassen 
Stopzetten

Begin-en einddatum van 
een vestigingseenheid

- Inschrijven en aanpassen van 
de begindatum

Inschrijven 
Aanpassen 
Stopzetten

Activiteiten - Inschrijven 
Aanpassen

Inschrijven 
Aanpassen 
Stopzetten

My Enterprise

Zoek op en verbeter online 
de gegevens van uw  
onderneming



... ze zijn geen citroenen !

STOP
MeT HeT OVeRBelASTen VAn De ZelfSTAnDiGen

www.sdz.be - 02 652 26 92 - info@sdz.be

... die de handelaars doden !
www.sdz.be - 02 652 26 92 - info@sdz.be

STOP
MeT De OnOPHOuDelijKe OPenBARe WeRVen




