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We moeten
mobiel blijven,
maar op een
duurzame
manier
Drie op vier van de Belgische 25- tot 35-jarigen willen dat het
gebruik van de auto ontmoedigd wordt. Dat zijn duidelijke
cijfers. En of u nu zelfstandige ondernemer, werknemer,
ambtenaar of gepensioneerde bent, allicht zou u ook wel
willen dat het wat minder druk is op de weg. Maar dan moet
er natuurlijk een valabel alternatief zijn. Want tenslotte
moeten onze economie en onze samenleving wel verder
draaien, daar zijn we het ook over eens. We moeten dus
mobiel blijven, maar dan op een duurzame manier.
De vier genomineerden voor onze wedstrijd De Mobiliteitskampioen zijn daar al jaren mee bezig, achteloos bijna. Zoals
minister Annemie Turtelboom op het Gala van de Mobiliteitskampioen zei: “Het meest uitzonderlijke is dat ze wat ze doen
zelf niet zo uitzonderlijk vinden’’. Maar zij, met Mobiliteitskampioen Bubble Post op kop, blijven wel rolmodellen en
voorlopers. Wij, de meeste ondernemers en burgers, moeten
de “mind shift’’ nog maken.

Luc Soens, directeur
Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

Wij, de meeste ondernemers
en burgers, moeten de mind
shift nog maken.
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Ondertussen zetten vliegensvlugge evoluties het hele winkel
apparaat en –gebeuren op zijn kop. U shopt vanuit uw luie
zetel bij Zalando, of zelfs bij de webshop van uw favoriete
winkel om de hoek. Alleen moeten zij uw pakje natuurlijk
nog tot bij u thuis brengen, ook daar is mobiliteit voor nodig.
En Neckermann doet het omgekeerde. Deze postorderwinkel
van weleer gaat starten met fysieke winkels in drukbezochte
winkelstraten in centrumsteden. Die alleszins voor auto
verkeer steeds meer ontoegankelijk gemaakt worden. Het
worden heel boeiende tijden.

4 GALA VAN DE MOBILITEITSKAMPIOEN

5

Bubble
Post is
de grote
winnaar
De Gentse start-up Bubble Post is verkozen tot de Mobiliteitskampioen
2015. Met deze wedstrijd zocht het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) naar de ondernemer die het best een antwoord biedt op het
mobiliteitsvraagstuk. De winnaar werd bekendgemaakt door Vlaams
Minister van Energie Annemie Turtelboom tijdens het Gala van de Mobiliteitskampioen. Solidariteit voor het Gezin won de publieksprijs.

Een dolgelukkige Mobiliteitskampioen
Bubble Post poseerde na de uitreiking
met minister Annemie Turtelboom.

Yan Ketelers, marketing- en communicatieverantwoordelijke van Bubble Post, ontving de
trofee uit handen van minister Turtelboom.
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De supporters van de genomineerden
waren herkenbaar aan het vlagje
van hun kandidaat.

Het Gala van de Mobiliteitskampioen
vond plaats in het provinciehuis van
Oost-Vlaanderen. Naast Bubble Post en
Solidariteit voor het Gezin waren ook
Dumoulin Bricks en Umicore genomineerd voor deze titel. Een deskundige en
onafhankelijke jury had zich over hun
dossier gebogen.
“Bubble Post geldt als een rolmodel
inzake ecologisch transport. Op overtuigende wijze probeert deze jonge onderneming het gebruik van de wagen zoveel
mogelijk uit de stad te bannen.” Met die
woorden motiveerde Vlaams Minister
van Energie Annemie Turtelboom het
verdict van de jury bij de bekendmaking
van de winnaar. Bubble Post geniet nu
twee jaar lang de uitstraling als eerste
laureaat van de Mobiliteitskampioen.

“Duurzame mobiliteit zit in ons”
Van Gentse fietstaxi tot een innoverend
en ecologisch transportbedrijf met internationale ambities: het gaat hard voor

Yan Ketelers bedankte
het hele Bubble Post-team.

Bubble Post. Drie jaar geleden reden ze
alleen nog rond in Gent. Vanaf dit jaar
zijn ze actief in 19 steden, waarvan 5 in
Nederland. En dat met een totaal andere
aanpak dan traditionele transportfirma’s.
Yan Ketelers, communicatie- en marketingverantwoordelijke: “Wij geloven echt
in een stad van de toekomst waar alles
duurzaam of ecologisch is. Een mobi-

liteitsplan hebben we niet. Duurzame
mobiliteit zit gewoon in ons.”

Publieksprijs voor
Solidariteit voor het Gezin
Ook de uitreiking van de Publieksprijs
was een hoogtepunt op het Gala van de
Mobiliteitskampioen.
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Alle genomineerden op een rij samen met minister
Turtelboom: (vlnr) Umicore, Dumoulin Bricks,
Solidariteit voor het Gezin en Bubble Post

Deskundige jury
De publieksprijs van de Mobiliteitskampioen werd toegekend
op basis van de stemmen van aanhangers en supporters van
de genomineerden. Een onafhankelijke en deskundige jury
boog zich daarentegen over de bekroning van de eigenlijke
Mobiliteitskampioen. Deze jury bestond uit (vlnr) energie- en
mobiliteitsdeskundige Luc Maes, Nicole Van Doninck van het
Vlaams Instituut voor Mobiliteit, Danny Geyssens van de provincie Oost-Vlaanderen, verantwoordelijke duurzame mobiliteit bij
Eandis Dries Dennequin en (niet op de foto) Jochen De Smet,
beleidsmedewerker groen rijden bij minister Turtelboom.

De achterban van de genomineerden en
het grote publiek konden hun stem online uitbrengen. Net geen 5.000 mensen
kozen hun favoriet.
Solidariteit voor het Gezin trok uiteindelijk aan het langste eind met 37% van de

stemmen. De thuiszorgdienst schakelde
over naar een elektrisch en hybride wagenpark.
De mobiliteitsinvesteringen van de andere finalisten werden eveneens tijdens
het Gala in de kijker gezet. Dumoulin

Bricks, de snelbouwsteenfabrikant
uit Roeselare, maakt furore met transport langs waterwegen. Umicore, het
materiaaltechnologiebedrijf met een
raffinage- en recyclagesite in Hoboken,
trok dan weer de aandacht met een uitgekiend mobiliteitsplan.
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Gedeputeerde Hilde Bruggeman mocht
aan innovatiemanager Kim Van Asch van
Solidariteit voor het Gezin de publieksprijs overhandigen, een Bzziii-eenwieler.

Tijdens het Gala demonstreerde
Bzziii de eenwieler als alternatief
vervoermiddel voor korte afstanden.

Bram en Lennert verzorgden
de muzikale intermezzo’s en traden op
tijdens het walking diner.

Bekijk het fotoverslag op
www.mobiliteitskampioen.be
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“Mobiliteitskampioen

mooiste
bekroning ooit”
Bubble Post, eerste laureaat van de wedstrijd De Mobiliteitskampioen,
is zeer te spreken over de bekroning. “Deze titel geeft ons absoluut een boost’’,
zei marketing- en communicatieverantwoordelijke Yan Ketelers.

Enkele dagen na de uitreiking van
de Mobiliteitskampioen ontvingen
Yan Ketelers en Michael De Busscher
van het Gentse ecologische koerierbedrijf op de hoofdzetel van Nissan
Belux in Aartselaar de sleutels van
een elektrische Nissan Leaf uit handen van Werner Truinstra, EV Key
Account Manager, in aanwezigheid
van LVZ-directeur Luc Soens.
De elegante zwarte Leaf, in luxe-versie,
is uitgevoerd met een gepersonaliseerde
bestickering. Bubble Post mag drie
maanden gratis met de wagen rijden als
onderdeel van het prijzenpakket voor de

Mobiliteitskampioen. Behalve een prachtige trofee en diploma ontvingen ze ook
nog een Bzziii eenwieler.
“De Mobiliteitskampioen geeft ons absoluut een boost’’, verklaarde Yan Ketelers.
“Zo’n prijs winnen zorgt toch voor meer
credibiliteit en uitstraling bij klanten.
We merken dat in de positieve reacties
van veel grote bedrijven. Veel klanten,
zoals Nespresso, zijn ook blij dat ze met
de Mobiliteitskampioen kunnen samenwerken.’’
“We wonnen al verschillende prijzen,
maar dit is één van de eerste die geen

prijs voor startups is. Het is dan ook
een mooie erkenning voor onze visie en
inspanningen op het vlak van duurzame
mobiliteit, zeker als je kijkt naar de
sterkte van de tegenkandidaten. En het
is een gelegenheid om de fase van de
start-up achter ons te laten.”
“Ook de Bzziii is tof. We hebben er op
kantoor al veel mee rond gereden. De
trofee, die trouwens de mooiste is die
we tot nu toe al wonnen, kreeg uiteraard
een mooi plaatsje. We hebben de titel
ook uitbundig gevierd: de helft van ons
team was de dag erna niet op kantoor.”
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“Ik droom van
een Vlaanderen

waarin iedereen
zich straks
mobiliteitskampioen
mag noemen’’
Minister Annemie Turtelboom licht beleid
rond groen rijden en duurzame mobiliteit toe
De uitreiking van de Mobiliteitskampioen gebeurde door Vlaams
minister van Energie Annemie Turtelboom. Zij verwonderde zich
erover dat duurzaamheid voor alle finalisten de doodnormaalste
zaak van de wereld is geworden. “De manier waarop de vier
genomineerden duurzaamheid interpreteren en integreren in hun
bedrijfsmodel luidt een nieuw tijdperk in.” Voor Vrij Ondernemen
zet de Open Vld-minister ook haar beleidsplannen rond energie
voor 2016 uiteen. Zo is er sedert 1 januari een Zero Emissie
Bonus voor wie zich een milieuvriendelijke wagen aanschaft.
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Minister Annemie Turtelboom liet zich op
het Gala van de Mobiliteitskampioen verleiden
tot een proefritje op de Bzziii-eenwieler.
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Mevrouw de minister, wat was uw
indruk van de vier genomineerden
voor de Mobiliteitskampioen?
“Het meest uitzonderlijke is dat de vier
genomineerden nooit de indruk gaven
dat ze wat ze doen zelf zo uitzonderlijk
vinden. Meer nog, uit hun relaas blijkt
dat ze hun initiatieven rond duurzame
mobiliteit zelfs gewoon normaal vinden.
En dat toont aan dat het verhaal rond
duurzaamheid zélf een nieuwe wending
neemt. Duurzaamheid komt tot de volwassenheid en begint deel uit te maken
van de normale en goede bedrijfsvoering
van kleine zelfstandigen, KMO’s en multinationals.’’
“Elk van de genomineerden ziet duurzaamheid als een middel en opportuniteit om de uitdagingen die ze als
ondernemer kennen aan te gaan en te
beantwoorden met moderne, ecologische en vooruitstrevende oplossingen.
Vlaanderen groeit in bevolkingsaantal en
in bebouwde oppervlakte. Wie daar nog
eens bijtelt dat we een transitregio zijn
in het hart van Europa beseft dat je niet
onbeperkt capaciteit kan bij creëren. Je
kan evenmin in de file blijven staan.’’

Minister Annemie Turtelboom

Vanaf dit jaar betaal je meer
verkeersbelasting voor een
dieselwagen, minder voor
een zuinige benzinewagen
en helemaal niets als je kiest
voor elektrisch, cng, waterstof
of plug-in hybride.

“We zullen met andere woorden
voor een stuk anders mobiel
moeten zijn. Dat hebben deze vier
genomineerden heel duidelijk
gedaan. Ik denk bijvoorbeeld aan
het overschakelen op watertransport van zowel personeel als goederen, zoals Dumoulin Bricks en
Umicore hebben gedaan. Ik denk
ook aan de bedeling van goederen
in een stedelijke omgeving van
Bubble Post en Solidariteit voor
het Gezin door middel van milieuvriendelijke, wendbare en snelle

voertuigen zoals fietsen en hybride, aardgas- of elektrische wagens.’’
“Met zo’n aanpak worden dromen over
een leefbaar Vlaanderen, zowel op het
vlak van milieu als van economie, weer
een stukje realiteit. Dat is nodig. De vier
kandidaten voor de titel van Mobiliteitskampioen spelen een voortrekkersrol
en zullen die moeten blijven spelen in
een Vlaanderen dat met een aantal belangrijke uitdagingen op het vlak van
mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid
te maken heeft.’’
Wat zijn zoal die uitdagingen?
“Je kan er moeilijk naast kijken: wie
een kaart van Europa met de fijn stof
emissies erbij neemt ziet in het hart van
Europa één grote zwarte vlek. U mag één
keer raden, inderdaad, Vlaanderen. Fijn
stof is een aanslag op de levenskwaliteit
en de gezondheid van elke inwoner en –
zo bleek recentelijk uit een studie van de
Universiteit Antwerpen – kinderen in het
bijzonder. Onder de gevolgen rekent men
verminderde conditie, fysieke veroudering, meer kans op astma en nog vele
andere kwalen. Ik wil daarom meer zuurstof en minder fijn stof in de lucht. Dat
is een hele uitdaging want Vlaanderen
scoort zeer slecht als het gaat over CO2,
fijn stof en NOX.’’
“Dat heeft een heel specifieke oorzaak:
Vlaanderen, en België bij uitbreiding, is
een dieselland. 2,5 miljoen dieselwagens
rijden hier rond, 1,5 miljoen benzinewagens. Slechts 4.630 wagens in Vlaanderen zijn elektrisch. Die verhouding zit
compleet scheef. Als beleidsmaker moet
je jezelf dan afvragen hoe je hier iets aan
wil doen. Wat je dan moet doen is een
integrale analyse maken van de instru-
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menten die je hebt en bekijken hoe je
ze kan herinterpreteren naar hefbomen
voor verandering. Ik heb dat een eerste
keer gedaan met de hervorming van de
schenkbelasting door ze te verlagen en
extra incentives in te bouwen voor wie
zijn huis energiezuinig wil maken door
het te renoveren.’’
“In oktober van dit jaar heb ik een
tweede keer die oefening gemaakt. De
Vlaamse regering heeft toen de belangrijke beslissing genomen om de verkeersfiscaliteit te vergroenen. Waar de
oude parameters eigenlijk grosso modo
het status quo in stand hielden, hebben
we ervoor gekozen om van zowel de belasting op inverkeersstelling als de jaarlijkse verkeersbelasting sterk sturende
instrumenten te maken.’’

Wat zijn de concrete maatregelen?
“De hervorming van de verkeersfiscaliteit heeft verregaande gevolgen. Wie
vanaf 2016 een nieuwe of andere wagen
aankoopt krijgt daarbij een heel duidelijke en eerlijke keuze. Wie voor een
vervuilende dieselwagen kiest zal meer
betalen, wie voor een zuinige benzinewagen kiest zal minder lasten betalen, wie
voor elektrisch, cng, waterstof of plug-in
hybride kiest zal helemaal niets betalen.’’
“Met die maatregelen werken we in op
één van de determinerende factoren bij
de keuze van een nieuwe of andere wagen: de Total Cost of Ownership ofwel de
totale kost van eigendom van een wagen.
Door die stevig te laten dalen voor milieuvriendelijke alternatieven geven we
sterke prikkels aan de consument. We
weten uit het verleden dat verkeersfiscaliteit effectief sturend kan werken. Toch

hebben we nood aan een strategische
prikkel voor de consument die een grote
omwenteling in gang kan zetten. Dat wil
de Vlaamse regering doen door middel
van een Zero Emissie Bonus.’’
Wat houdt die Zero Emissie Bonus
in?
“Deze bonus varieert naargelang de
cataloguswaarde van de auto. Wie in
2016 een wagen onder de 31.000 euro
koopt kan éénmalig een bonus krijgen
van 5.000 euro. Dit bedrag zal tot 2019
dalen om dan uit te doven. Voor wagens
boven de 61.000 euro ligt de bonus lager – 2.500 euro – maar zal die eveneens
dalen tot 2019 en dan uitdoven. Door
de bonus snel te laten afbouwen in de
tijd moedigen we consumenten aan om
de aankoop van een milieuvriendelijke
wagen niet uit te stellen. Op die manier
verdwijnen vervuilende wagens sneller
van de baan om plaats te maken voor
milieuvriendelijke alternatieven.’’
“Wat we absoluut niet willen is marktverstorend optreden door te gaan oversubsidiëren. Het gaat daarom over een
gesloten portefeuille van 5 miljoen euro.
We gaan geen domme engagementen
aan. Noch in de tijd, noch qua bedrag.
Als het maximumbedrag dreigt op te geraken, betekent dit dat het beleid werkt,
waarna vervolgens de bonus versneld
kan dalen om toch iedereen een fair
share te geven.’’
Die bonus alleen zal het verschil
niet maken?
“Een andere factor is de infrastructuur.
Vragen die de consument heeft zijn bijvoorbeeld: “Kan ik er op vertrouwen dat
deze wagen mij brengt waar ik moet zijn
en kan ik terugvallen op de nodige infrastructuur die dat garandeert?” Daarom

Minister Annemie Turtelboom
voor de micro van Eveline Hoste
(boven) en in een onderonsje
met Werner Tuinstra, key account
manager EV bij Nissan Belux.
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Minister Annemie Turtelboom

Tegen 2020 willen we
in Vlaanderen 5.000
extra publieke laadpunten
voor elektrische wagens.
heeft de Vlaamse Regering beslist in het
kader van de Europese richtlijn Clean
Power for Transport werk te maken van
een uitgebreid infrastructuurnetwerk
voor elektrische wagens. De ambitie
is duidelijk en is meetbaar: Tegen 2020
willen we in Vlaanderen 5.000 extra publieke laadpunten realiseren. 5.000 extra
laadpunten is veel, héél veel. Het is dan
ook niet de bedoeling dat de Vlaamse
overheid deze taak alleen volbrengt. We
willen daarentegen deze doelstelling behalen door resultaatsverbintenissen met
de distributienetbeheerders die daarvoor kunnen samenwerken met lokale
besturen, die het best geplaatst zijn om
de noden in te schatten. Zes Belgische
laadpuntexploitanten voor elektrische
wagens hebben bovendien de nieuwe
sectororganisatie ‘OpenChargePoint
Belgium’ opgericht. Ze beloven open toegang tot hun laadpunten voor iedereen,
prijstransparantie en gestandaardiseerde
technologie.’’
“Als burgers en ondernemingen dan de
mind shift maken die Bubble Post en de
andere genomineerden voor de Mobiliteitskampioen hebben gemaakt, krijg je
een andere mobiliteit. En daar droom ik
van: een Vlaanderen waar iedereen zich
mobiliteitskampioen kan noemen.’’

BikeForm:

nieuw platform
voor bedrijfsfietsen

Kunnen bedrijven een fietsfleet aanbieden
met dezelfde service als bedrijfswagens? Die vraag stelde het
Vlaams Instituut voor Mobiliteit. Het resultaat is BikeForm,
een online platform om de implementatie
van bedrijfsfietsen te bevorderen. De website bundelt alles
wat u wou weten over bedrijfsfietsen en brengt u in contact
met de juiste handelaars. Met de simulatietool berekent u
de besparingen van een fietsbeleid.

Veel ondernemers zijn zich bewust
van het groeiende verkeersprobleem.
Parkeerplaatsen worden duurder of
onbetaalbaar en werknemers zijn
langer onderweg of worden geplaagd
door filestress. Niet verwonderlijk dus
dat ondernemers op zoek gaan naar
oplossingen.

Missing link tussen
vraag en aanbod
Wie echter voor bedrijfsfietsen opteerde, stootte al gauw op een ontoereikend aanbod: “Momenteel ontbreekt
er zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde heel wat informatie waardoor
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Bedrijven als Reynaers Aluminium
(volledig onderaan) en Umicore (boven en
midden) zijn in Vlaanderen voorlopers inzake
het gebruik en inzetten van bedrijfsfietsen.

beide partijen elkaar vaak niet vinden.
Daardoor misloopt de markt heel wat
potentiële inkomsten en wordt de fiets
als een gezond en filevrij pendelalternatief sterk onderbenut”, zegt Koen Valgaeren, algemeen directeur van het Vlaams
Instituut voor Mobiliteit (VIM). Daarom
ontwikkelde VIM het ondersteuningsplatform BikeForm, dat beide partijen
met elkaar in contact moet brengen.

Simulatie kostenbesparing
Op www.bikeform.be vinden ondernemers allerlei informatie over bedrijfsfietsen. De fiets promoten is immers niet
alleen fietsen aankopen, maar bestaat
er ook in een duurzaam en succesvol
fietsbeleid uit te rollen. En wat met
fiscaliteit? Op de website leest u alles
over subsidies, fietsvergoedingen en of u
nu eerder fietsen moet kopen, huren of
leasen. Verder biedt de site interessante
informatie rond gezondheid en milieu.
Wist u trouwens dat fietsende werknemers productiever én minder afwezig
zijn op het werk?

Met de rekentool krijgt u snel inzicht
in de mogelijke besparingen die een
goed fietsbeleid kan opleveren. De
simulatie geeft een gedetailleerd overzicht van de investeringen en de daaruit vloeiende besparingen. Bovendien
kan u eenvoudig de milieu-impact, de
gezondheidsopbrengsten, de kosten en
de fiscale gevolgen bekijken.
www.bikeform.be
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250 euro extra
voor bedienden

De 450.000 bedienden uit het paritair comité 200
(het vroegere pc 218) krijgen vanaf 2016 een jaarlijkse
brutopremie van 250 euro. Het gaat om 54.000 ondernemingen in de industrie, bouw, handel en diensten.
De premie zal jaarlijks uitbetaald worden
op basis van de prestaties van de
voorafgaande 12 maanden en wordt vanaf 2017
ook geïndexeerd. De premie kan ook worden
vervangen door een gelijkwaardig voordeel.
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STARTERS-

1. Bedrijfsconsultants
2. Verpleegkundigen
3. Kinesitherapie
4. Webshop
5. Advocaat
6. Snackbar
7. Holding
8. Computerconsultant
9. Cafés en bars
10. Schoonheidsverzorging
(bron: HLN)

10.605
failliet
In 2015 gingen 10.605
bedrijven failliet. Dat zijn er 6 procent minder
dan in 2014. Door de faillissementen sneuvelden
23.050 jobs, het laagste aantal sedert 2008.

Freelancenetwork.be kreeg onlangs zijn 10.000ste
freelance opdracht binnen. De cijfers tonen aan dat er een markt
is voor een website die kortlopende freelance opdrachten aanbiedt en
dat bedrijven echt op zoek zijn naar tijdelijk flexibel inzetbaar
personeel, zelfs voor eenmalig, een uur of een dag.
Het netwerk bestaat 5 jaar. Bijna de helft van alle opdrachten werden
ingegeven in 2015. Een op drie jobs is voor thuiswerk.
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Tolheffing

op alle wegen vanaf 1 april

Op 1 april gaat de kilometerheffing voor
vrachtwagens in ons land van start op alle
wegen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
De heffing geldt voor alle voertuigen met een

3,1%

meer kredieten

Het aantal kredieten dat banken
v erstrekken aan bedrijven lag vorig
jaar 3,1 procent hoger dan in 2014.
Het toegekende bedrag zelfs 30
procent hoger. Banken weigeren ook
steeds minder kredietaanvragen.

+

maximaal toegestaan totaalgewicht (MTT)
van meer dan 3,5 ton en bedoeld of gebruikt
voor het transport van goederen over de weg.
Details op www.viapass.be.

“Werknemers met een
bedrijfswagen kunnen
in functie van hun eigen
profiel over een hybride of
elektrisch voertuig beschikken,
in combinatie met een dieselwagen
die ze 30 dagen per jaar mogen
gebruiken voor vakantiedoeleinden’’
Valérie Barratt, Fleetmanager bij BPost

PBPP B- 002
60%

BELGIE(N) - BELGIQ
In Berlijn daalde de uitstoot van fijn stof van
dieselmotoren door de invoering van een lageemissiezone tussen 2007 en 2012 met 60%.

“Ik wou dokter worden, maar ik kan niet tegen bloed’’
Chris Van Doorslaer, ceo van Cartamundi
en Manager van het Jaar 2015

Oeps!
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Onderneemster Stephanie Cheneau:
“Het duurt drie of vier jaar voor je zaak
geld opbrengt. Daar moet je
bij de start bewust van zijn.’’

LID IN DE KIJKER 19

Stephanie Cheneau zet nieuwe stap met

lingeriewinkel

Bilitis
“De verhuis geeft
extra-stimulans’’

Enkele jaren geleden stond Stephanie Cheneau als jonge
ondernemer te blinken in dit magazine en in onze Startersgids. In 2008 nam ze als 22-jarige lingeriezaak Bilitis
in Menen over. Vandaag ontvangt ze ons iets verderop
in haar nieuwe winkel, een pand dat ze vorig jaar kocht.
Wij mochten nog eens op bezoek.
‘Leeftijdsgenoten reageren met een wablief op mijn overname’. Dat was de quote die in de eerste Vrij Ondernemen van
2009 het artikel op pagina 26 kopte. Stephanie Cheneau was
op dat moment misschien wel het jongste LVZ-lid en dook op
in de rubriek ‘Lid in de kijker’. Als student kluste ze bij in de
lingeriewinkel die ze na haar studies zou overnemen. Bijna
acht jaar later staan we opnieuw in de Bruggestraat in Menen.
Niet aan nummer 38, wel aan nummer 19. Want sinds juni vorig
jaar verkoopt Stephanie lingerie in haar eigen pand.
“Ik heb een heel goed jaar achter de rug”, bekent Stephanie.
“De verhuizing brengt nu al op. Het nieuwe pand is voor mijn
doelpubliek ideaal gelegen tussen Violetta’s, een koffie- en
theehuis en Den Engel, een stoffenwinkel. Na een bezoekje bij
de buren nemen hun bezoekers ook een kijkje in mijn etalage.
Die brengt op. Want veel meer dan
Stephanie Cheneau
vroeger informeren klanten naar de
producten die ze in het uitstalraam
zagen staan. In een oogopslag hebben
ze nu alles gezien.”

Het was een heel druk jaar.
Maar het was het waard.
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Intens jaar
Stephanie kocht het pand met haar zus
die boven de winkel in het appartement
woont. Het bleek de ideale formule voor
deze investering. “Het gebouw stond al
een tijdje te koop. Ik was er zelfs al eens
komen kijken, maar voor mij bleek het
te duur. Toen mijn zus een woning zocht,
kwamen we terug. Er was heel wat werk
aan, maar doordat we ook het appartement zouden renoveren, konden we het
hele gebouw in een keer opknappen.”
De huidige winkel is in niets meer te
vergelijken met de plaats die het ooit
was. Voorheen huisden hier een apotheek, een kinderklerenwinkel en laatst
een streekwinkeltje. Stephanie laat ons
foto’s zien van hoe het gebouw eruit
zag voor het transformeerde naar deze
knappe winkel. “Een jaar geleden was
het hier een puinhoop. We hebben alles
uitgebroken om meer ruimte te creëren.
Werkelijk alles is nieuw: ramen, het plafond, elektriciteit, muren, de vloer. Voor
de verbouwingen deed ik een beroep op
mijn netwerk en familie.”

Op 2 juni begon het nieuwe leven van
lingeriewinkel Bilitis. “Het was een
intens jaar”, mijmert Stephanie. “De
werken opvolgen en tegelijk iets verderop de winkel runnen, bleek niet altijd
makkelijk. ’s Morgens sprak ik af met de
aannemer. Tijdens de middagpauze en
na sluitingstijd stond ik hier terug. Druk,
maar het was het waard.”

heel leuk. Tijdens de braderie stond het
hier stampvol. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Mijn vaste klanten hebben me
de voorbije zeven jaar goed leren kennen en zijn tevreden. Dat is mijn grote
sterkte. Sinds een jaar werk ik ook vaker
met Facebook en er is een nieuwe website. Ik probeer mensen te prikkelen met
teasers uit de nieuwe collectie.”

Grote stap

Stephanie kennen we ook van haar
engagement bij LVZ-Menen. Zo was ze
nauw betrokken bij het Mode-Event. Nu
pakt ze twee keer per jaar uit met Ladies
Matinée, een modeshow die ze met haar
buren organiseert in het theehuis naast
haar nieuwe zaak. “Vrouwen drinken
er een koffietje, doen een babbeltje en
bekijken de nieuwe producten. Heel
gezellig.”

De verhuis is uiteraard een belangrijke
gebeurtenis in de ondernemerscarrière
van Stephanie. “Toen jullie me de eerste
keer kwamen bezoeken, was die overname een grote stap. Maar dit is toch ook
wel wat. Al een tijdje keek ik uit naar
een eigen plek. Misschien kon ik nog
twee jaar wachten alvorens te verhuizen,
maar dit was het ideale moment. Mijn
zaak draait goed, ik ken de kneepjes
van het vak en heb een mooi klantenbestand.”
Het vaste publiek verhuisde mee, nieuwe
klanten ontdekken Bilitis. “Die nieuwsgierigheid van nieuwe klanten vind ik

Missie
We halen er nog eens quote bij uit het
interview van 2009: ‘Ik wil elke vrouw
de juiste beha geven.’ Draagt ze die missie nog steeds hoog in het vaandel? “Ik
probeer het zelfs nog meer dan vroeger.
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Met die doelstelling kan ik me ook onderscheiden van webwinkels. Ik wil mijn
klanten een goed gevoel geven als ze
buiten gaan en fiets opgewekt naar huis
als ik iemand gelukkig maak. Klanten
appreciëren die warmte en service. Belangrijk, want mond-tot-mondreclame
doet nog altijd zijn werk.”

nen een zaak en willen zich na de eerste
maand meteen een loon uitkeren zoals
ze er een kregen als loontrekkende. Zo
werkt het niet. In het begin moet je werken voor je winkel. Als winkelier win je
niet meteen het groot lot. Rustig groeien
is belangrijk, want klanten voelen wanneer je wil forceren.”

“Ben ik gegroeid als ondernemer? Het
nieuwe is er wat af, natuurlijk. Bij de
start vond ik het inkopen van de nieuwe
collectie bijvoorbeeld heel spannend.
Dat blijft leuk, maar nu wil ik vooral de
juiste keuzes maken. In die beginperiode
doe je dat met de natte vinger. Nu ken ik
de smaak van mijn klanten en hun budget. Al geef ik toe: soms zou ik nog wel
eens willen terugkeren naar dat onbevangene van toen (lacht).”

Een goed draaiende zaak, een nieuwe
winkel. Waar liggen de ambities? “Ik
blijf gewoon elke dag mijn best doen. Ik
kijk nu even niet naar de toekomst want
ik ben heel tevreden. Dit is de grootste
investering die ik kan doen en de nieuwe
winkel is volledig mijn ding. Er werd me
al gevraagd met welke interieurarchitect
ik samenwerkte, maar het is tot op de
centimeter zoals ik mijn zaak wou inrichten: een toog in het midden waar je kan
ronddraaien, een warme parketvloer, de
kasten die ik wou. Na zeven jaar weet je
perfect welke aspecten je kan verbeteren. Hier wil ik blijven.”

Stephanie Cheneau

Mijn vaste klanten hebben me
de voorbije zeven jaar goed
leren kennen en zijn tevreden.
Dat is mijn grote sterkte.

Geduld
Stephanie was een rolmodel in
onze Startersgids. Wat is vandaag
haar tip voor jonge ondernemers?
“Heb geduld. Het duurt drie of
vier jaar voor je zaak opbrengt en
daar moet je je bij de start bewust
van zijn. Sommige starters ope-

Lingerie Bilitis Menen
Bruggestraat 19, 8930 Menen
www.bilitislingerie.be
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Info-avond LVZ-Waarschoot
over


hervorming
schenkbelasting
als de nalatenschap worden op mekaar
afgestemd. Zo wordt de toekomst voorbereid. De toekomst, zoals de klant die
voor ogen heeft.
Daarom gaat Optima voor een totaalaanpak, met oog voor elk van de vier
essentiële pijlers van een portefeuille: inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap. Elke pijler wordt geoptimaliseerd.
De experten van Optima bekijken tot in
detail elk tandwiel in het raderwerk van
uw financiële situatie, stemmen deze
allemaal op mekaar af en maken zo een
Plan.

Koen Brysbaert, senior financial planning consultant bij
Optima komt op donderdag 24
maart bij LVZ-Waarschoot uitleggen wat de hervorming van
de Vlaamse schenkbelasting
precies voor u kan betekenen.

Financial Planning is al 25 jaar lang
dé ‘core business’ van Optima. Klanten
krijgen eerst en vooral een overzicht en
analyse van hun financiële situatie. Deze
audit vormt de basis voor hun Plan. Zowel het inkomen, vermogen, pensioen

Inkomen: Hoeveel belastingen betaalt
u vandaag? En weet u zeker dat u daar
niets meer op kan besparen? Is uw
inkomen ooit wel al eens grondig geanalyseerd? Spreidt u de fiscale druk?
En maakt u optimaal gebruik van de
bestaande fiscale wetgeving?
Vermogen: Bent u zeker dat u uw levensstandaard kan aanhouden, ook na uw
pensioen? Is uw vermogen vandaag fiscaal geoptimaliseerd? Is er een perfecte
spreiding tussen roerend en onroerend
goed? Haalt u het beoogde rendement?
Pensioen: Weet u precies hoeveel
u maandelijks zal ontvangen aan
pensioen? En weet u wat het zou

betekenen als u wat vroeger op pensioen
gaat? Heeft u een duidelijk zicht op al
uw aanvullende inkomsten? Heeft u voor
die inkomsten een fiscaal optimaal stappenplan?
Nalatenschap: Weet u precies wie wat
erft als u overlijdt? En vooral: weet u
wie hoeveel belastingen betaalt als u
overlijdt? Hoeveel u met andere woorden zal schenken aan de staat… Of
schenkt u liever aan familie… Misschien
vandaag al? Heeft u eigenlijk wel een
successieplan?
Wilt u dat uw erfgenamen er even warmpjes in zitten? Kom naar een infosessie
over de verlaagde schenkbelasting. Wie
voor 1 juli 2015 een huis wilde schenken
aan bijvoorbeeld een nichtje, veranderde
snel van gedachten. Even de rekenmachine erbij nemen was vaak al voldoende. Wie schenkt immers vastgoed als de
helft van de waarde van dat huis naar de
fiscus gaat ? Juist: niemand… Maar de
Vlaamse schenkbelasting is recent hervormd. Expert Koen Brysbaert, senior
financial planning consultant bij Optima
kan u uitleggen wat dit voor uw nalatenschap kan betekenen, en hoe dit kan
passen in uw financieel plan.

LVZ-Waarschoot, donderdag 24
maart om 19u30 in het Sociaal Huis,
Kerkstraat 7, Waarschoot. Inschrijven via karolien.beke@telenet.be.
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Podologe

Bedrijfsfinanciën
al eerder in de kijker

is de innovatieve
ondernemer 2015

Op de nieuwjaarsreceptie van de liberale
verenigingen in Waarschoot werd podologe
Irene Vansteenland door LVZ-Waarschoot
uitgeroepen tot Innovatieve Ondernemer 2015.

Ook in het najaar stonden uw financiën al centraal op een
info-avond van LVZ-Waarschoot. Tim Coppens, partner
bij LBK accountancy, gaf toen nuttige tips. Onder andere
over de zin van een managementvennootschap, over de
inbreng van onroerende goederen in de vennootschap, de
fiscaliteit rond (energiezuinige) bedrijfswagens, de aanleg
en uitkering van een liquidatiereserve, enz.

Ze ontving de award uit handen van
schepen Jochen De Smet, LVZ-voorzitter
Karolien Beké en de bestuursleden
Lies Vandergeynst en Andy Van de Walle (vlnr).
Met de bekroning zet LVZ-Waarschoot
opnieuw een starter in de kijker. Vansteenland
is innovatief door het gebruik van een 3D-
voetscanner die zorgt voor een perfecte afdruk.
Daarna worden de zolen in 3D gefreesd.
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1. Heel wat nieuwigheden voor 2016
vloeien voort uit de Tax Shift-Wet.
Zo wordt de aanwerving van een
eerste werknemer volledig vrij
gesteld van werkgeversbijdragen en
verminderen de lasten voor de 2de
tot 6de aanwerving.

7. Iedereen die werkt, zal zijn
personenbelasting zien dalen. Dit
is onmiddellijk zichtbaar in de nettolonen vanaf januari 2016. Dit gebeurt
door een verhoging van de forfaitaire
beroepskosten, de verhoging van
de belastingvrije som en de vereen
voudiging van de belastingschijven.
8. Het verlaagde BTW-tarief op
elektriciteit loopt af en wordt
opnieuw 21%.

2. Er komt ook een a lgemene
verlaging van de
patronale bijdragen
van 33 naar 25%
vanaf 1 april. Voor
ploegen- en nachtarbeid komt er
een verhoogde
fiscale vrijstelling
tot 22,8% vanaf 1
januari.
3. Ook de persoonlijke sociale
bijdragen van zelfstandigen dalen van
22 naar 20,5%, ofwel met
0,5% per jaar vanaf 2016.

10. Gepensioneerden met een
hoger pensioen zullen eveneens
profiteren van de afschaffing van
de belastingschijf van 30% en het
optrekken van de ondergrens van de
45% schijf.
11. De minimumpensioenen worden
met 2% verhoogd.
12. De minimumleeftijd om met
vervroegd pensioen te gaan, stijgt
naar 60 jaar indien u een carrière van
minstens 42 jaar heeft
13. De rendementsgarantie
op aanvullende pensioenen is voortaan variabel
en de opbrengst mag
niet lager zijn dan
1,75% en niet hoger
dan 3,75%.

Nieuw in

2016

6. Er is een speculatietaks van
33% op meerwaarden van
beursgenoteerde financiële
producten die binnen de 6 maanden
opnieuw worden verkocht.

15. Ook eco
cheques worden
elektronisch.

16. Ook elektronische
betalingen kunnen
worden afgerond naar de
dichtste 0 of 5 cent.

4. De investeringsaftrek
verhoogt van 4 naar 8%, zodat
ondernemingen minder vennootschapsbelasting betalen.
5. De onroerende voorheffing stijgt
van 25 naar 27%. De 10% op de
liquidatiereserve blijft bewaard.

14. De maximale
waarde van de
maaltijdcheque
wordt opgetrokken tot 8 euro.

17. Er komt een nieuw getuigschrift
voor arbeidsongeschiktheid.
9. Accijnzen op alcohol, tabak en
frisdranken gaan omhoog.

18 De opzeggingsvergoeding van een
ontslagen werknemer wordt berekend op basis van de opzeggings
termijn verminderd met vier weken.
19. Controle en sanctionering van
werkzoekenden verhuist van de
RVA naar de VDAB.
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Verlaging
van de sociale
bijdragen
Sociaal advies door Tom Lacres
De taxshift heeft een positief gevolg
voor de sociale bijdragen van de zelfstandigen.
Zij zullen vanaf 2016 minder sociale bijdragen betalen.

2015

2016

2017

2018

22%

21,5%

21%

20,5%

door elke belastingplichtige ook daar
opnieuw een voordeel doet.
Je boekhouder of accountant kan berekenen wat de impact van de taxshift
voor jou betekent en kan je hier verder
in adviseren.

Lacres

De sociale bijdragen zullen geleidelijk dalen van 22 naar 20,5%. Deze tariefdaling van de sociale bijdragen geldt
voor de eerste schijf van het inkomen
(tot 56.182,45 euro). Voor een gevestigde
zelfstandige evolueren de tarieven als
volgt:

Ook voor de startende zelfstandigen
(eerste 3 jaren van de activiteit) zal het
bijdragepercentage dalen. Het tarief van
de sociale bijdragen op de eerste schijf
van het inkomen (tot 56.182,45 euro)
wordt verlaagd als volgt:
Startende
zelfstandige

2016

2017

2018

Eerste jaar

20,5%

20,5%

20,5%

Tweede jaar

21%

21%

20,5%

21,5%

21%

20,5%

Derde jaar

Dit voordeel heeft echter ook een nadeel. Sociale bijdragen zijn aftrekbaar,
dus minder aftrekbare sociale bijdragen
betekent ook iets meer belastingen
betalen. Zelfstandigen zullen een deel
van de vermindering van de sociale
bijdragen dus terugbetalen via de personenbelasting omdat er minder sociale
bijdragen als aftrekpost kunnen worden
ingebracht. De taxshift voorziet evenwel
in de personenbelasting ook een schrapping van de tariefschijf van 30% waar-

Tom Lacres
Adjunct-directeur Incozina
sociaal verzekeringsfonds
Incozina Sociaal verzekeringsfonds,
Torhoutsesteenweg 384
8000 Brugge
T. 050 40 65 63 - F. 050 40 65 97
info@incozina.be - www.incozina.be

Zorgverlof

zelfstandigen
Het zorgverlof voor zelfstandigen bleef
tot juni 2015 vooral symbolisch. Niet
meer dan 10 personen per jaar deden
hier een beroep op. Redenen hiervoor
waren dat het aantal motieven om
zorgverlof op te nemen beperkt waren
en dat de duurtijd van het zorgverlof te
kort was. Bovendien was de verplichting om de beroepsactiviteit volledig
te onderbreken onhaalbaar voor veel
zelfstandigen.
De voorbije maanden werden een aantal initiatieven genomen waardoor het
zorgverlof voor zelfstandige mantelzorgers breder toegankelijk geworden is.

Voor wie?
Elke zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk moet stopzetten om te
zorgen voor:
- een zwaar ziek gezinslid;
- een zwaar ziek familielid tot de
tweede graad;
- een gehandicapt kind tot 25 jaar.

Wat?
Een financiële uitkering van
- 1.070,94 euro per maand;
- een vrijstelling van betaling van
sociale bijdragen;
- een gelijkstelling voor alle sociale
rechten, ook pensioenrechten,
tijdens de mantelzorgperiode;
- de regeling geldt maximaal 6 maanden per aanvraag en is beperkt tot
12 maanden over de hele loopbaan;
- er wordt niet langer een minimumduur opgelegd voor wat betreft
de stopzetting van de zelfstandige
activiteit;
- de mogelijkheid bestaat om de
zelfstandige activiteit deeltijds stop
te zetten.
Heb je vragen of wens je meer
informatie? Neem dan contact op
met je sociaal verzekeringsfonds.
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Wanneer het niet meer
botert in de onderneming
KMO-advies door Frederic Leleux
Vele ondernemers bundelen hun krachten met anderen in een vennootschap.
Deze samenwerking biedt dikwijls diverse voordelen, maar het kan ook verkeren.
Wat kan een vennoot doen als hij niet meer overeen komt met zijn vennoten
en er niet meer gepraat kan worden om uit de impasse te geraken?

De situatie kan tijdelijk opgevangen
worden door diverse mechanismen
waarbij de beslissing wordt overgelaten
aan een doorslaggevende stem of een
derde. De mogelijkheden hangen af van
de vennootschapsvorm in kwestie, maar
globaal gezien kunnen deze technieken
maar werken als dit op voorhand werd

voorzien, bijvoorbeeld in de statuten.
Er kan ook aan de rechtbank gevraagd
worden om iemand aan te stellen die het
beslissen voorlopig overneemt, zoals een
voorlopig bewindvoerder.
Dit zijn dikwijls maar doekjes voor het
bloeden. Wanneer mensen echt niet
meer met elkaar kunnen samenwerken,
blijven er eigenlijk maar twee scenario’s
over: ofwel gaat een van beide kampen
alleen verder, ofwel eindigt het verhaal.
Als de partijen dat inzien en er bereidheid is om aandelen te kopen en te
verkopen, hoeft er alleen nog gediscussieerd te worden over de prijs. Bij onenigheid kunnen partijen deze beslissing
uitbesteden aan een expert.
De mogelijkheden die een aandeelhouder echter heeft om een andere uit de
vennootschap gedwongen uit te sluiten
of zelf uit de vennootschap te treden
en de andere te verplichten om de aandelen over te nemen, zijn verschillend
naargelang de vennootschapsvorm. In de
meest voorkomende vennootschappen,
de bvba en de nv, en de cva, is er een
duidelijk geregelde geschillenprocedure.
Indien er sprake is van “gegronde redenen” kan de rechtbank op vraag van een
aandeelhouder beslissen dat een andere
zijn aandelen moet overnemen, of dat

de andere zijn aandelen moet overlaten
aan de verzoeker. De rechtbank bepaalt
dan de prijs die moet betaald worden.
Dit kan gevaarlijk zijn, want de waarde
die de rechtbank zal bepalen is niet op
voorhand gekend.
Wanneer dergelijke regeling niet bestaat
voor de vennootschap in kwestie (bijvoorbeeld bij de cvba) of dergelijke overname niet realiseerbaar is, dan resteert
enkel nog de ultieme remedie: het einde
van de vennootschap. De rechtbank stelt
dan een vereffenaar aan die de bezittingen van de vennootschap moet verkopen
en de schulden betalen. Het restant gaat
naar de aandeelhouders. Einde verhaal.
Een gouden raad is: voorzie deze
scenario’s bij oprichting. Er kunnen
voorzieningen getroffen worden in de
statuten waardoor patstellingen vermeden kunnen worden. Eens het conflict
geëscaleerd is, zijn partijen dikwijls niet
meer bereid om de beslissingsmacht uit
handen te geven.

Leleux

Een vennootschap wordt in principe
bestuurd vanuit de meerderheid van vennoten of aandeelhouders. Zij duiden de
bestuurders of zaakvoerders aan en kunnen hen ook afzetten. De minderheidsaandeelhouder die zich niet kan vinden
in de koers die de meerderheidsaandeelhouder voert, kan via uitoefening van
zijn stemrechten weinig bereiken. Indien
de meerderheidsaandeelhouders of de
bestuurders echter een beslissing nemen
die echt niet door de beugel kan, kan de
minderheidsaandeelhouder onder bepaalde voorwaarden naar de rechtbank
stappen om een beslissing te laten vernietigen of een bestuurder aansprakelijk
te stellen. Maar dit lost het probleem op
zich niet op. Ook kunnen zich situaties
voordoen waarbij de stemrechten 50/50
verdeeld zijn, ook in een raad van bestuur of bij aanwezigheid van meerdere
zaakvoerders. Dit kan tot patstellingen
leiden waarbij geen beslissingen meer
genomen kunnen worden.

Frederic Leleux is
advocaat-curator master
in het ondernemingsrecht
frederic.leleux@flexadvocaten.be
www.flexadvocaten.be
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Tax shelter
als fiscaal duwtje in de rug
Fiscaal advies door Marc De Munter

Gezien jobs het grote credo van de regering Michel is, wil zij starters
die een eigen zaak opzetten ook zoveel mogelijk steunen via fiscale impulsen.
Getuige hiervan is de tax shelter regeling voor startende vennootschappen.
ervan (d.i. na de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank
van koophandel). Indien de nieuwe vennootschap de activiteit van een andere
rechtspersoon of een natuurlijke persoon voortzet, kijkt men voor de oprichtingsdatum naar de eerste inschrijving in
de Kruispuntbank van Ondernemingen
van de natuurlijke persoon of de neerlegging van de oprichtingsakte van die
andere rechtspersoon.

Het gaat om nieuwe vennootschappen
die ‘klein’ zijn in de zin van artikel 15
W.Venn. en die niet voor 1 januari 2013
werden opgericht. Sedert 1 januari
2016 dienen ‘kleine vennootschappen
op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van
de volgende criteria te overschrijden:
balanstotaal van 4.500.000 euro, omzet (excl. BTW) van 9.000.000 euro en
gemiddeld jaarlijks personeelsbestand
van maximum 50 werknemers. Verder
dienen deze vennootschappen aan een
tiental andere voorwaarden te voldoen
die opgesomd staan in de wet. Belangrijk
is dat het niet mag gaan om een vastgoedvennootschap of een vennootschap
die deelnemingen houdt in dergelijke
vastgoedvennootschappen, noch om
een vennootschap met onroerend goed
(of zakelijke rechten erop) waarvan de
bedrijfsleiders of hun naaste familie het
gebruik hebben.

Op dit moment is enkel de rechtstreekse
investering in nieuwe aandelen op naam
mogelijk. De participatie via tax shelter
mag niet meer dan 30% van het maatschappelijk kapitaal van de betrokken
vennootschap bedragen. De kwalificerende investeringen mogen niet meer
dan 100.000 euro per belastbaar tijdperk
en per persoon bedragen. Het fiscaal
voordeel geldt maar voor nieuwe aandelen uitgegeven vanaf 1 juli 2015.

Welke investeringen?
De investering dient gedaan te worden
bij de oprichting van de kwalificerende
vennootschap of naar aanleiding van
een kapitaalverhoging na de oprichting

Uitsluitingen
Investeringen die in aanmerking komen
voor de belastingvermindering voor de
verwerving van werkgeversaandelen of
voor uitgaven van een ontwikkelingsfonds kunnen niet voor het tax shelter
systeem kwalificeren. Bovendien kunnen
bedrijfsleiders geen tax shelter investeringen doen in hun eigen vennootschap.
Dit geldt trouwens ook voor vaste vertegenwoordigers van management vennootschappen.
De belastingvermindering blijft maar
verworven op voorwaarde dat de investeerder ter staving van zijn belastingaangiften van de volgende vier belastbare

KMO-accounting - juridische & fiscale consulting - auditing
successieplanning - begeleiding bij opstart & overnames
www.bakertillybelgium.be
An independent member of Baker Tilly International

tijdperken het bewijs levert dat hij de betrokken aandelen (of rechten van deelneming) nog in zijn bezit heeft, tenzij in
geval van overlijden van de investeerder.
Percentage van belastingvermindering
Het gewoon percentage van de belastingvermindering bedraagt 30%. Doch
voor investeringen in microvennootschappen stijgt het naar 45%. Microvennootschappen zijn ‘kleine’ vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die
op datum van de jaarafsluiting niet meer
dan één van de drie onderstaande criteria overschrijden,
nl. balanstotaal van 350.000
euro, omzet (excl. BTW) van
700.000 euro en gemiddeld
jaarlijks personeelsbestand
van 10 werknemers.

De Munter

De regering Michel had met de tax shelter voor starters voor ogen om natuurlijke personen-investeerders fiscaal aan te
moedigen hun fondsen als risicokapitaal
in startende vennootschappen te stoppen. Zij genieten onder bepaalde voorwaarden van een belastingvermindering
van 30% van het geïnvesteerd bedrag,
een percentage dat wordt opgetrokken
tot 45% voor investeringen in zogenaamde microvennootschappen.

Marc De Munter is Tax
Partner bij Baker Tilly Belgium
en master in de rechten en
fiscale wetenschappen.
m.demunter@bakertillybelgium.be
www.bakertillybelgium.be

Wil u nog beter op de hoogte blijven van vormingsinitiatieven en -activiteiten?
Stuur een mailtje naar info@lvz.be met uw naam en adres en als onderwerpveld ‘vorming’.
LVZ-Vormingsdienst houdt u dan op de hoogte van nog meer interessante
en zinvolle initiatieven en activiteiten.

Ondernemen
15de Bizidee van start

De vijftiende editie van de ondernemingsplanwedstrijd Bizidee
is van start gegaan. Tot 20 april kan iedereen inschrijven door
zijn ondernemingsplan in te sturen. LVZ is trouwe partner van
deze wedstrijd die jongeren aanzet tot ondernemen.
Begin januari hield Bizidee een matchmaking event met de
meters en peters en de winnaars van de vorige editie. Zij krijgen gedurende zes maanden persoonlijke begeleiding bij hun
opstart.
Inmiddels zijn de belangrijke data voor de editie 2016 bekend.
Er zijn inspiratiedagen in:
- Leuven (3 februari),
- Antwerpen (26 februari)
- Gent (12 maart)
Tegen 20 april moeten alle inzendingen binnen zijn. Na juryoverleg en 2 jury-momenten is er op 31 mei de officiële prijsuitreiking. Hoofdprijs is een startkapitaal van 15.000 euro.

Bij Bizidee kan je deelnemen in 2 categorieën, small en large.
Op basis van jouw groeiambitie met je onderneming, wordt geselecteerd tot welke categorie jij behoort. Niet iedereen heeft
de ambitie om veel personeelsleden aan te werven, verschillende vestigingen te openen of internationaal te gaan en dat is
ook niet erg. Elke onderneming is nodig voor een frisse wind
binnen het Vlaams ondernemerschap. Door de opsplitsing in
2 categorieën, maakt iedereen met een goed ondernemingsplan
kans om een prijzenpakket te winnen. Bizidee ondersteunt
in de categorie small dé ondernemers die willen starten met
maximaal 1 vestiging én niet meer dan 5 werknemers. Alle
sectoren maken hier even veel kans: artiesten, kunstenaars,
ambachten, consultants, horeca, vrije beroepen,...

Alle info op www.bizidee.be
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Gezondheid Verenigingen
12

Lekker en toch gezond of omgekeerd,
kan dat?

feb

Moet u alles geloven wat reclame over voeding u wil
vertellen? En hoe leest u op een correcte manier de
etiketten op producten? Tijdens deze workshop leert u bij over
etikettering, foute reclame, ingrediënten en kunt u proeven. Zo
achterhaalt u zelf of lekker gezond kan zijn of omgekeerd.
- Organisatie: Willemsfonds Houthalen - Helchteren
- Contact: info@willemsfonds.be
- Prijs: 5 euro (gratis voor leden Willemsfonds)
- 12 februari om 20u
CC Casino, Varenstraat 22, 3530 Houthalen

18

16

Fiscaliteit voor de kleine vzw

Wanneer valt een vzw al dan niet onder de rechtspersonenbelasting? Welke honoraria en vergoedingen
moet u aan de fiscus melden? En hoe kan een vzw
zich verhouden tot de btw-regelgeving? Deze infosessie beantwoordt al uw vragen over vzw’s en fiscaliteit.
- Organisatie: Vormingplus Gent-Eeklo
- Contact: www.vormingplusgent-eeklo.be
- Prijs: 7 euro
- Dinsdag 16 februari, van 19u30 tot 22u
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
feb

Café Santé Prostaatziekten

De prostaatpatiëntenvereniging Wij Ook België organiseert viermaal per jaar Café Santé. Elke Café Santé
wil de aanwezigen meer inzicht bieden om prostaatproblemen beter te begrijpen. Er staan twee sprekers op het
programma. Dr. P. Dekuyper spreekt over robotchirurgie als
behandeling van prostaatkanker en Dr. A. Lambrecht geeft een
lezing over de mogelijkheden van brachytherapie (inwendige
bestraling).
- Organisatie: Wij Ook vzw
- Contact: inschrijven voor 11/22/2016
via coeman.chris@skynet.be of 09/236 32 22
- Prijs: gratis, maar inschrijven is verplicht
- Donderdag 18 februari, van 17u tot 19u
AZ Maria Middelares - Zaal Wetenschappelijk hub
Blok-Oost, verdiep 1
Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent
feb

17
maa

Bescherming en vermogensbeheer
bij ouderen

Wanneer een dierbare niet meer goed omgaat met
geld is het schrikken. Het onderwerp bespreekbaar
maken ligt dikwijls erg gevoelig en niet alleen voor de te
beschermen persoon zelf. Hoe pak je dat aan? Wat is wettelijk
geregeld? Wat kan je zelf organiseren? Tijdens deze infonamiddag verneem je hoe we deze kwetsbare personen zo efficiënt
en diplomatisch mogelijk kunnen ondersteunen in het omgaan
met hun geld.
- Organisatie: LM Oost-Vlaanderen
- Contact: 09 223 19 76 of info.ov@lm.be
- Prijs: gratis, maar reserveren is verplicht
- Donderdag 17 maart om 14u
Zaal Roosevelt, Oudstrijdersplein 13, 9400 Ninove

23

Hoe schrijft u een subsidiedossier?

Of het nu uitzoeken is voor welke subsidies uw
vereniging in aanmerking komt of vormgeving: er
komt heel wat kijken bij het schrijven van een goed
subsidiedossier. Tijdens deze workshop krijgt u tal van tips en
trucs om een goede subsidieaanvraag te verzorgen. Hebt u een
dossier in voorbereiding? Breng het dan zeker mee!
- Organisatie: Vormingplus Oostende-Westhoek
- Contact: www.vormingsplusow.be
- Prijs: 6 euro
- Dinsdag 23 februari, van 19u30 tot 21u30
Jeugdontmoetingscentrum De Kouter: Komstraat 30,
8970 Poperinge
feb

30

VORMINGSKALENDER

Mobiliteit
22

Mobiliteit en omgeving op mensenmaat

Dat is het onderwerp van het volgende Vlaams Congres Verkeerveiligheid. De centrale vraag: hoe moeten
maa
we omgaan met de groeiende complexiteit van onze
Vlaamse omgeving en samenleving? Kunnen de oude algemene
maatregelen nog overeind blijven of dringt er zich een aanpassing op?
- Organisatie: Vlaamse Stichting Verkeerskunde
- Contact: stijn.dhondt@vsv.be
- Dinsdag 22 maart, van 9u30 tot 16u45
ALM: Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen

jaarthema 2016 - LVZ Vormingsdienst

Cultuur
16

We doen het wel zelf

Hoe groot moet onze overheid zijn? Voelen we ons in
de steek gelaten of zijn we eindelijk bevrijd? En is de
braafste ‘bottom up’ leerling uiteindelijk niet de ware
liberaal? Dit toneelstuk over de glorende participatiesamenleving en de grondbeginselen van het liberalisme werpt een blik
op de samenleving van morgen.
- Organisatie: NTGent
- Contact: 09 225 01 01 of tickets@ntgent.be
- Prijs: vanaf 14 euro
- 16 of 17 februari om 20u
Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent
feb

25

Otello

Verdi’s Otello vormt het orgelpunt van negentiendeeeuws Italiaans muziekdrama. Verdi schreef een
opera die de innerlijke ondergang van een held
wonderwel in muziek weet te verklanken. Het stuk is meer dan
Shakespeare op muziek. Otello is Verdiaans operadrama dat de
afgronden van de menselijke toestand blootlegt.
- Organisatie: Opera Antwerpen
- Contact: www.operaballet.be
- Prijs: kaarten van 15 tot 105 euro
Verschillende momenten tussen 12 en 25 februari
Opera Antwerpen: Frankrijklei 1, 2000 Antwerpen
feb

Samenleving
23

Oorlog en vluchtelingen in Vlaanderen
1915 – 2015

maa

De huidige vluchtelingenproblematiek wordt dikwijls
vergeleken met de vluchtelingen tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Deze lezing gaat na of er wel degelijk gelijkenissen zijn tussen WO I en de huidige conflicten in Syrië en Irak,
hoe vluchtelingen toen werden opgevangen in onze buurlanden
en waarom er vandaag zo’n angst heerst voor vluchtelingen.
- Organisatie: Vormingplus Oostende – Westhoek
- Contact: www.vormingsplusow.be
- Prijs: 6 euro
- Woensdag 23 maart, van 19u30 tot 21u30
GC t Forum: Speiestraat 16, 8940 Wervik

Beurzen
13

Belgian Boat Show

De Belgian Boat show in Gent is de jaarlijkse hoogmis
van alle waterplezier. Boten, jachten, surfplanken,
catamarans, hengelen, roeien of zeilen: u vindt er
alles dat ook maar iets te maken heeft met sport, recreatie en
toerisme op het water.
- Organisatie: Artexis Exhibitions
- Contact: belgianboatshow@artexis.com
- Prijs: 12 euro
- Van 13 februari tot en met 21 februari
Flanders Expo: Maaltekouter 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem
feb

.be
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Bizidee, de ondernemingsplanwedstrijd met steun van de Vlaamse Overheid
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