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De Brexit is één zaak, de toekomst van Europa is een andere.
De Britten zijn natuurlijk nooit de beste leerlingen van de
Europese klas geweest, al komt bijvoorbeeld de helft van het
inkomen van de Britse boeren van Europa. Het eilandgevoel
heeft altijd op een populistische manier de bovenhand gehouden. De vrees is dan ook dat in nog meer EU-landen lieden zullen opstaan die schaamteloos en ongeremd klinkklare
onzin verspreiden en verkondigen om de publieke opinie te
beïnvloeden.
Europa is natuurlijk niet wat de meeste burgers en bedrijven
zich er ooit van hebben voorgesteld. Wat goed is voor Europa is blijkbaar ook niet altijd ideaal voor de mensen en de
ondernemingen in al de lidstaten. En mensen onthouden nu
eenmaal alleen maar de absurde regeltjes die Europa soms
oplegt. Europa zou dat beeld moeten keren. Tevergeefs tot
hiertoe.

Luc Soens, directeur
Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

Europa is natuurlijk niet
wat de meeste burgers en
bedrijven zich er ooit van
hebben voorgesteld.
Ondertussen maken onze bedrijven zich zorgen over de uitttreding van het Verenigd Koninkrijk. De fruit- en sierteelt
bijvoorbeeld, de textielsector, enz. Natuurlijk zal onze economie zich wel redden. Daarvoor zijn we flexibel genoeg en
gewoon om ons aan te passen aan steeds nieuwe situaties en
uitdagingen. Maar er komt nog maar eens een nieuwe periode van onzekerheid na die van de bankencrisis en de terreur.
Met alle gevolgen voor langetermijnplannen, investeringen
en de creatie van groei en nieuwe jobs.

4 KUSTSPECIAL

De parel die
De Panne heet
Elke zomer trekt Vrij Ondernemen
naar de kust. Dit jaar gingen we op bezoek
in De Panne, een parel aan de Westkust
die zich wat miskend voelt. In ‘chef-in-nood’
Stéphane Buyens vindt De Panne echter
een hardnekkig verdediger en bewonderaar.
Als bewijs gingen we ook langs
bij een aantal zelfstandigen die De Panne
het bezoeken waard maken.
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Sterrenchef Stéphane Buyens

“De Panne
verdient beter’’
“De Panne is een multiculturele
ruwe diamant, maar hij moet een
beetje geslepen worden.’’ Stéphane
Buyens, bij het grote publiek bekend als tv-‘chef in nood’, schuwt
de beeldspraak niet als hij het heeft
over ‘zijn’ De Panne.
Zelf mag hij niet klagen. Van heinde en
verre komen ze naar dat uiterste puntje
aan de Westkust om van zijn gastronomische kunsten te proeven in Hostellerie
Le Fox, dat al meer dan tien jaar prat
gaat op twee Michelinsterren. De term
Buyens-toerisme moet hem zeker plezieren. En de liefde is wederzijds. Stéphane
Buyens (56) is zelf ook de grootste minnaar van De Panne.
“Ah ja, ik heb recht van spreken. Ik ben
verwekt op het strand, ik ben Pannenaar
en Panne-lover!’’, steekt hij enthousiast
van wal. “De Panne is een fan-tas-tisch
mooie badplaats. Ik durf zonder pretentie zeggen dat ze in de top-drie staat aan
de Belgische kust. En niet op de derde
plaats, hé!’’

Van links naar rechts: Luc Desiere
(Leopold I), voorzitter Wim Janssens
van LVZ-De Panne, LVZ-directeur
Luc Soens en chef Stéphane Buyens

Met veel liefde vat hij de troeven van
De Panne samen. “We hebben een fantastische natuur, een prachtig strand
en met de Zeelaan een gezellige actieve
slagader. Met dank aan de gebroeders
Dumont die de duinpan waarin De Panne
ligt onaangeroerd lieten en met een charmante architecturale visie te werk gingen. En we het hadden het historische
geluk dat we achter de frontlinie lagen in
1914-’18.’’

“De Panne is ook een grensgemeente,
en dat zorgt voor veel couleur locale.
Gelukkig ligggen we aan de juiste kant
van de grens. We zijn een multiculturele
badplaats met Vlaamse roots. Maar dat
heeft ook nadelen. Die sociaal-culturele
mengelmoes spreekt niet iedereen aan
en is soms meer schijn dan realiteit.’’
“Van taal wisselen maakt deel uit van de
roots van De Panne. Wij zijn de meest
ruimdenkende Vlamingen als het over
de taalpolemiek gaat. Wij schakelen naar
het Frans, het Duits, het Limburgs, het
Engels. Sommige mensen hebben het
daar moeilijk mee. Maar je moet dat zien
als een troef, als een rijkdom, als een
boeket met verschillende bloemen, kleuren en stijlen. Het maakt van De Panne
een potpourri met veel warmte, speelsheid en vrolijkheid.’’
Maar de chef-kok is ook realistisch. “Een
nadeel is dat je daardoor ook mensen
aantrekt die denken dat het volstaat om
alleen maar Frans te spreken tot hun
cliënteel. Die geen Nederlands kennen
en die het ook niet willen spreken. Dat
is natuurlijk fout. Dat is misbruik maken
van de charme van De Panne.’’
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Voorzitter Wim Janssens
van LVZ-De Panne (links):
‘‘Het gaat de goede kant op
met het commerciële hart
van De Panne.’’
“Ik stel ook vast de gemiddelde Pannenaar daar te weinig aandacht voor heeft.
Onze middenstanders, onze handelaars
hebben daarin een bepaalde verantwoordelijkheid. Motiveer toch eens uw buurman, want De Panne is uw verhaal en is
uw toekomst. Je bent verantwoordelijk
voor wat er naast uw deur gebeurt’’,
gebiedt Buyens luidop.

“De Panne heeft een uniek product. Ik
heb nog de tijd geweten dat er bijna 250
horecazaken waren in De Panne. Vandaag hebben we een aantrekkingskracht
tot 100 km naar het noorden en 100 km
naar het zuiden, met plaats voor heel
lokale nicheproducten die voor iedereen
de moeite zijn, zowel de plaatselijke
bevolking als de tweede verblijvers.’’

“Goesting om te
ondernemen
aan zee’’
Interieurarchitect Wim Janssens is voorzitter
van LVZ-De Panne, dat op korte tijd naam
en faam verwierf als belangenverdediger van iedereen
die in De Panne wil ondernemen.
Wim Janssens: “Tijdens deze wandeling door De Panne hebben we
enkele leden horen praten over de
passie voor hun zaak en hun liefde
voor De Panne. Hun positief verhaal
werkt aanstekelijk. We zijn dan ook
trots dat zij gekozen hebben voor
LVZ De Panne.’’
“Het gaat de goeie kant op met het
commerciële hart van De Panne.
Maar er is nog zo veel werk aan de
winkel. De Zeedijk moet heraangelegd worden en de wegen langs de
kustlijn moeten opgewaardeerd worden. De markt kan verbeterd worden
en er moet beter gewaakt worden
over de netheid en uitstraling van
onze gemeente. De ondernemers die
hier investeren in een zaak met kwaliteit en uitstraling verdienen dit! Zij
zorgen ervoor dat de klanten blijven
terugkomen naar De Panne.’’

“LVZ De Panne heeft nog heel wat in
haar mars voor de komende jaren.
Zoals acties rond nieuwe voorstellen
en ideeën, netwerkevents en veel
meer. Maar wat we vooral zullen
doen, is het positieve verhaal van
onze zelfstandigen en handelaars blijven ondersteunen en onze prachtige
kustgemeente promoten.’’
“Het voordeel van een liberale belangenvereniging is dat we het kunnen
oneens zijn met elkaar, maar met
wederzijds respect. Een sterrenchef
heeft andere prioriteiten en zorgen
dan een apotheker. Maar hun goesting om te ondernemen aan zee is
dezelfde. Hun liefde voor De Panne
doet ze kritisch zijn voor zichzelf en
voor een ander. Hun oog voor kwaliteit en een vriendelijke glimlach doet
de klanten terugkomen.’’
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Geen massatoerisme aub
“Wat De Panne niet nodig heeft is massatoerisme.
Waarom zijn er op het mooiste plein van De Panne
over de hele zomer acht avondmarkten? Het
merendeel van het publiek dat daarop afkomt is
niet het publiek waar De Panne zit op te wachten.
Dergelijk massatoerisme is op termijn niet winstgevend voor de gemeente en we hebben er de infrastructuur niet voor. Ik heb niets tegen markten.
We hebben een schitterende zaterdagmarkt. Vul
dat aan met een bloemenmarkt, een antiekmarkt,
een boerenmarkt, die je verdeelt over verschillende
locaties in heel de gemeente. Daarmee kan je het
publiek verleiden dat De Panne nodig heeft: onze
eigen inwoners en vooral de tweede verblijvers.
Zij vinden tussen Le Touquet en Oostende nergens
zoveel charmehotels als hier.’’
“Ook de immobiliënsector is niet zo gelukkig met
de gang van zaken’’, weet Buyens. “De Zeedijk
heeft dringend een upgrade nodig. De dijk is ons
salon, met een breed en prachtig strand. Dat moet
een eyecatcher zijn, waar de mensen speciaal
voor naar De Panne komen en waarmee je een
nieuw publiek kan aantrekken. Er zijn ook geen
natuurlijke hindernissen zoals golfbrekers, putten
of waterkering die beletten dat je er iets moois kan
van maken. Maar een heraanleg van de Zeedijk is
blijkbaar geen prioriteit voor het huidige stadsbestuur. Gelukkig begint de Markt opnieuw meer te
leven. Vroeger was het één grote parking, nu is er
al plaats voor terrassen.’’
“Het uitgaansleven is een ander heikel punt. Ik
weet het, het echte nachtleven is overal achteruit
gegaan. Maar waarom organiseren we in de zomer
niet een paar mini-festivals op het strand? Geen
grootschalige evenementen als het Beach Festival,
maar kleiner en intiemer en voor een beperkt publiek. We moeten de jeugd aantrekken, dat is ons
publiek voor later.’’
“Het is twintig jaar geleden dat De Panne nog eens
een burgemeester had uit De Panne zelf. Dat merk
je. De dienst voor Toerisme ligt op een kilometer
van het strand. De halteplaats van De Lijn ligt er
verwaarloosd en verloederd bij. We missen bij het
stadsbestuur die voeling met wat er hier gebeurt.
Gelukkig telt De Panne heel wat lokale ondernemers met een positieve en duidelijk visie die onze
gemeente vooruit helpen. Want De Panne is een
fantastische piano, maar ze is niet goed gestemd!’’
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“Inspelen op

kwaliteit

’

Marleen Rabaey
Kaaswinkel ’t Fermetje

Haar winkeltje in de Bortierlaan, de
toegangspoort van de Dumontwijk,
beslaat nauwelijks 21 vierkante meter. Maar al 21 jaar verkoopt Marleen
Rabaey er artisanale kaas en andere
hoeveproducten. Kwaliteit dus, en
dat heeft zijn prijs.
“Je hoeft niet altijd de grote massa
aan klanten te hebben om goed te
werken als handelaar. Wij moeten
het vaak hebben van de tweede
verblijvers die komen voor de betere kwaliteit en blijven terugkeren.
Dat geldt ook voor ons toeristisch
aanbod. De nieuwe champagnewandelingen in het eerste weekend

van juni zijn een groot succes. Met
900 inschrijvingen waren ze volledig volzet. Daarop moet De Panne
inspelen. Eind juni is er een mooie
braderie, maar dezelfde dag heb je
een avondmarkt die een heel ander
publiek aantrekt waar de gemiddelde middenstander weinig of niets
aan heeft.’’

“We zijn het

dieptepunt
voorbij”

Kris Trypsteen
Apotheek
Anglopharma
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“Investeer

in De Panne’’

Caroline Ryckman
Caramel, baby en junior kinderschoenen
Caroline keerde na zeven jaar in
Antwerpen terug naar haar geboortestreek omwille van de gemoedelijkheid van De Panne. “Iedereen
kent hier elkaar. Ook de toeristen
die een beetje Pannenaar geworden zijn. Wij zijn een echte ‘familiezaak’. Zelfs papa en de grootouders
komen mee om schoenen te kiezen
voor hun kroost en kleinkinderen.
De eerste schoentjes kopen is ook
vaak een emotioneel ‘familiemoment’. Wij hebben trouwe klanten,
die kiezen voor kwaliteit. En door
mond-tot-mond reclame krijgen we
er nieuwe klanten bij.”

“Ik heb altijd mee in de zaak gestaan. We hebben verder geen personeel, alleen enkele jobstudenten
in het seizoen. Ik ben gestart in de
Nieuwpoortlaan, maar droomde
er altijd van om in een echte ‘winkelstraat’ te liggen, met voldoende
stockageruimte en een mooie en
grote etalage. In 2010 kon ik die
droom verwezenlijken, dan nog
op een hoekpand in de Zeelaan.
Ik weet: wie wil investeren in een
nieuwe handelszaak, denkt vaak
niet onmiddellijk aan De Panne.
Maar hier is veel mogelijk!’’

“Ik ben geboren in de Zeelaan, ik woon in
de Zeelaan, ik werk in de Zeelaan en ik
zal sterven in deze straat. Ik leef ook in
De Panne. Ik doe mijn boodschappen in
De Panne en ik ga er op restaurant.
Wij zijn apotheker van vader op zoon, ik
heb De panne zien evolueren. Vroeger
had je drie steden aan de Belgische
kust: Knokke, Oostende en De Panne.
Daar was altijd beweging. De Panne
was een parel, onder andere door de
architecturale visie van de gebroeders
Dumont. Vandaag worden Koksijde en
Nieuwpoort als representatief gezien

voor de Westkust. De Panne is precies in
zee verdwenen of een stukje Frankrijk
geworden.
De Panne is door een dal gegaan. We zijn
het dieptepunt al voorbij en zijn opnieuw
aan het stijgen. Dat is het positieve, daar
ben ik van overtuigd. Taal is hier geen
probleem. Ik ben een rasechte Vlaming,
maar ik vind: je ontvangt de toerist in
zijn eigen taal. Dat is vandaag blijkbaar
politiek incorrect geworden.
Wij hebben ons Franstalig cliënteel ook
graag. Geef een Waal 2.500 euro vakan-

tiegeld, en hij doet alles op. Een Vlaming
wil op het einde van zijn vakantie nog
geld overhouden voor zijn verbouwing
thuis.
De Panne telt 10.000 eigen inwoners,
waarvan 3.000 in de deelgemeente Adinkerke. Ik ben overtuigd dat Adinkerke
meer aanleunt bij Veurne en beter daarmee gefusioneerd was. Er is geen natuurlijke eenheid met De Panne. De afrit
in Adinkerke is ook meer een afrit naar
Plopsaland dan naar De Panne.’’
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“Het witste en

properste strand
van de kust’’

Luc Desiere
Brasserie-restaurant Leopold I
“Eind jaren 80 was dit een piepklein café
op de Zeedijk dat we beetje bij beetje
hebben verbouwd tot het brasserierestaurant dat het vandaag is. En ik blijf
investeren. Recent nog met nieuw parket, nieuwe stoelen en nieuwe gordijnen.
Wist je dat de Seakingpiloten vanuit de
lucht zien dat De Panne het witste en
dus properste strand van de hele kust
heeft? Ik blijft optimistisch. De Panne is
volgens mij weer in opmars. We hebben
prachtige terrassen onmiddellijk op het
strand, met direct zicht op zee zonder
enige belemmering.
Ja, ik ben een soort ambassadeur van De
Panne. Ik heb geïnvesteerd in een webcam boven dit gebouw. Per jaar kijken
270.000 bezoekers op mijn website naar
het weer in De Panne. De leden van de
watersportclubs bestuderen er de windkracht en de stroming mee.

Als we zorgen voor elkaar, heeft dat een
meerwaarde voor iedereen. Hoe hoger
de kwaliteit van de handelszaken en
de horeca, hoe beter het cliënteel dat
je aantrekt. We liggen helemaal op het
einde van de zeedijk, maar geografisch
toch in het midden van De Panne.
Het is niet altijd gemakkelijk. Wij zijn
7 dagen op 7 open en ik werk met acht
full-time personeelsleden. De keuken
is doorlopend open, je moet inspelen
op het ritme van de toerist die uitslaapt

en daarna rustig wil brunchen. Met de
nieuwe maatregelen voor de horeca
zoals de geregistreerde ‘witte’ kassa
hebben we ons wel moeten aanpassen.
We openen nu pas vlak voor de middag
en sluiten op het ogenblik dat de keuken
dichtgaat. Een probleem is het aantrekken van tijdelijk tweetalig personeel
voor de zomermaanden. In die periode
moet er natuurlijk ook iets te doen zijn
in De Panne. Maar niet de avondmarkten
die er nu zijn. Weet je dat ik op die dagen
20 procent minder eters heb?”
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“De Panne
heeft alles’’

Sandy Goderis
Sandy’s Kapsalon

In een zijstraat van de Zeelaan zit Sandy’s Kapsalon.
Een oase van rust waar je je op een stijlvolle manier
kan laten verwennen. Sandy zat tien jaar lang aan de
overkant van de Olivierlaan, maar koos nu voor een
modern, ruim en tijdloos interieur waar je kan genieten van een gepersonaliseerde haarverzorging.
Zo werkt Sandy met de exclusieve Japanse haarverzorgingslijn van Shu Uemura, die ontwikkeld is
op basis van zeldzame natuurlijk ingrediënten en
essentiële oliën. In West-Vlaanderen zijn er alleen
nog salons in Knokke en Waregem die met deze producten mogen werken, in heel België en Luxemburg
slechts 33 kappers.
“Ik weet dat onze gemeente soms een beetje minachtend wordt bekeken’’, zegt Sandy. “Maar ik ben zeker
dat dit gewoon door onwetendheid is. Wij hebben
hier echt alles, kom maar eens af!’’
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De (gedeelde)

toekomst

van de auto
Laten we ons binnenkort vervoeren door zelfrijdende en gedeelde
wagens? Het zou best kunnen, kwamen we te weten op The Future
of Carsharing. Op het event in Gent stelde Vlaams Netwerk Autodelen,
geflankeerd door alle autodeelorganisaties, een stand van zaken op.
Het was een inspirerende dag, waarbij het auto(deel)landschap
vandaag en morgen onder de loep werd genomen.

Het concept van autodelen is eenvoudig:
een wagen wordt gebruikt door meerdere personen na elkaar. Het grote
verschil met een auto huren, is dat
het hier om een structurele relatie
gaat. De gebruiker hoeft niet telkens
een contract af te sluiten.
De voordelen zijn zowel voor het individu als de maatschappij. Want naast de
auto deelt u uiteraard ook de kosten.
Bovendien is het een buurtfenomeen en
versterkt het de sociale cohesie. Autodelen weegt ook minder op een stad omdat
er simpelweg minder wagens zijn. Dat
verkleint dan weer de nood aan parkeerplaats en geeft op die manier weer
ruimte terug aan de stad om de leefbaarheid te verhogen.

Volgens Jeffrey Matthijs, coördinator
van Autodelen.net, is het potentieel
voor autodelen enorm: “Zo is er de verouderende bevolking. Die groep heeft
niet elke dag een auto nodig of kan
het autogebruik makkelijker plannen.”
Andere tendensen die autodelen in de
kaart spelen zijn de voorspelde groei van
centrumsteden tot 2030 en de blijvende
stijging van eenpersoonshuishoudens.

Groen en trendy imago
Dat klinkt allemaal mooi, maar kan
autodelen nu iets betekenen voor organisaties of bedrijven? Uiteraard genieten
bedrijven ook van de bovenstaande
voordelen. Maar volgens Matthijs is het
ook een manier om goed in de markt te
liggen: “Een bedrijf dat aan autodelen
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doet, wordt promotor van duurzame
mobiliteit. Daarbij kan het bedrijf zich
meteen een groen en trendy imago aanmeten.”
Toch luidt het gezegde als volgt: ‘Mijn
auto, mijn vrijheid’. Kunnen we Koning
Auto dan wel afgeven of erger nog:
delen? In dat geval dringt een mentaliteitswijziging zich op. “We moeten de
auto niet langer als een statussymbool
zien, maar eerder als een gebruiksvoorwerp”, vervolgt Jeffrey Matthijs. “En je
moet natuurlijk je autogebruik willen en
kunnen plannen”. Toch tempert hij het
enthousiasme wat door te bekennen dat
het momenteel “ideaal is voor wie geen
auto heeft, maar er af en toe eentje wil
gebruiken.”
Waarom kiezen mensen dan voor autodelen? De motieven zijn divers. Matthijs
wijst vooral op gebruiksgemak: “Je hebt
een auto wanneer je wilt en je hebt geen
gedoe met een parkeerplekje zoeken.
Mensen kiezen er natuurlijk ook voor
omdat het goedkoper is dan een eigen
wagen. Uiteraard mogen de deelwagens
niet te ver van huis staan en er moeten
voldoende alternatieven op het vlak van
openbaar vervoer zijn.” Net daar durft
het schoentje al eens wringen.

Autodelen vandaag
Autodelen kan op verschillende manieren en met verschillende spelers, komen
we te weten. Het bekendste systeem is
via autodeelaanbieders met een eigen
vloot zoals Cambio. Die zetten hun
wagens op verschillende plaatsen. Wie
lid wordt van de club kan die wagens
gebruiken.
Er bestaan ook autodeelaanbieders zonder eigen vloot. Voorbeelden daarvan
zijn Topazz en Caramigo. Via hen kunt
u uw privéauto delen met iedereen. De
aanbieders verzorgen de logistieke ondersteuning zoals een online platform.
Deelt u liever een wagen op wijkniveau
of in een gesloten groep? Dan kunt u in

dat geval een beroep doen op de diensten van onder andere Dégage en Cozy
Car.

Zelfrijdende wagens
De tweede spreker van de dag, Angelo
Meuleman van Taxistop.be, keek vooral
naar die andere ontwikkeling die er
vroeg of laat zit aan te komen: autonoom
transport. “In tal van opzichten zijn
zelfrijdende auto’s beter: ze zijn veiliger,
zuiniger, comfortabeler en parkeren
compacter.”
Maar de voordelen leiden ook tot het
volgende probleem: “Het gebruiksgemak
zou net opnieuw tot meer autoverkeer
leiden. Dat betekent dat autonoom transport gewoon weer business as usual
zou zijn in plaats van een game changer.
Het kan niet de bedoeling zijn dat we allemaal stilstaan in een zelfrijdende wagen.” En dat brengt ons geen stap verder
van de huidige mobiliteitsproblemen.
Bovendien zijn er aanpassingen aan de
weginfrastructuur nodig om dat allemaal
in goede banen te leiden. Meuleman
voegt er ook aan toe dat het vervelend
kan worden op het vlak van aansprakelijkheid als er toch iets zou mislopen.
De grootste uitdaging blijft echter de
technologie: “Hoe mooi de toekomst van
zelfrijdende wagens ook is, het wordt
absoluut niet evident.” Om evidente redenen moet de software van de wagens
natuurlijk helemaal op punt staan voor
ze op onze wegen worden losgelaten.
De weg naar autonoom transport is dus
nog lang. Ook de invulling ervan is onduidelijk, vervolgt Meuleman: “Zo is er
de mogelijkheid om zelfrijdende wagens
autonoom of coöperatief in te zetten.
Bij de eerste optie communiceren de
wagens niet met elkaar. Ze kijken naar
elkaar en bepalen op die manier hun
gedrag. De tweede optie verlangt dat
auto’s met elkaar verbonden zijn. Een
concreet voordeel daarbij is dat die
wagens erg dicht bij elkaar zouden
kunnen rijden. De uitdaging is wel dat

alle autoconstructeurs voor een gestandaardiseerd systeem moeten kiezen.”

Mobility as a service
Hoe moeten we autodelen dan rijmen
met zelfrijdende wagens? Meuleman
schetst een toekomst waarin autodelen
de norm is en we zelfrijdende wagens als
“mobility platforms” beschouwen die we
als het ware tot aan onze deur kunnen
laten komen om ons op te pikken. Ook
hij legt de klemtoon op die belangrijke
modal shift: “Autobezit leidt tot reflexmatig autogebruik. We moeten mobiliteit
eerder zien als een service in plaats van
te denken in termen van bezit.”
En met onze smartphone zou dat volgens de spreker allemaal naadloos
moeten verlopen. Neem nu het openbaar
vervoer: “In de toekomst zou een bus
niet meer rijden volgens een vaste lijn
of passeren langs vaste haltes. Bussen
zouden gebruikmaken van algoritmes,
die gevoed worden door de reizigers. Die
geven, elk afzonderlijk, aan waar ze zijn
en waar ze naartoe willen. De computer
berekent vervolgens de meest optimale
route voor meer dan één persoon en de
zelfrijdende bus haalt iedereen op.” Een
optie die vandaag toegepast kan worden
op het openbaar vervoer en waar ze in
Finland zelfs al mee experimenteren.
Meer info: www.autodelen.net
www.taxistop.be
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testte duurzame
wagens
Een vol huis in Bistro LAR bij LVZ-Menen voor de test- en infodag rond duurzame wagens. Bijna 200 belangstellenden daagden op om de infosessies te
beluisteren van Eandis en Dats24, en voor en na kennis te maken met een
uitgebreide vloot elektrische wagens en voertuigen op CNG (gas) van Tesla,
Fiat, Nissan, Audi, VW, Seat, Skoda, Opel, Iveco, Volvo, Renault, Toyota enz.
Voor voorzitter Luc Fournier en het bestuur van LVZ-Menen een bewijs dat
heel wat zelfstandigen en ondernemers klaar zijn om de ‘switch’ te maken naar
een meer duurzaam wagenpark.

15
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Technici
gevraagd!

Kano wint
15de
ONAK is de winnaar in de categorie Large met een opvouwbare, mobiele kano in de 15de editie van de ondernemingsplanwedstrijd. Met een Onak-kano kan je zowel
de stadswateren als de wild outdoors bevaren en wordt er
komaf gemaakt met de beperkingen van een gewone kano.
Meer winnaars in de andere categorieën op Bizidee.be

Madam
Bakster

Gentse Student-Ondernemer
Laura Verhulst, ook bekend als Madam Bakster, is
gekozen tot Dé Gentse Student-Ondernemer 2016.
Laura bedenkt en bakt gezonde desserts die ze
deelt op de online bakkerij madambakster.be.

De nieuwste lijst van knelpuntberoepen
wordt bijna volledig gedomineerd door
“technische jobs’’. Vertegenwoordigers,
callcentermedewerkers en schoonmakers vallen uit de top-10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Conducteur en werfleider bouw
(Hoofd)verpleegkundige
Technicus industriële installaties
Onderhoudsmechanicien
Verantwoordelijke productie
Analist-ontwikkelaar ict
Technicus studiebureau bouw
Calculator bouw
Tekenaar-ontwerper
Leidinggevende industriële productie

’’

“Je kunt populisten
alleen maar tegenhouden
met een positief verhaal.
Onze regeringsleiders
mogen niet blijven
schitteren door angst’’
Ex-premier Guy Verhofstadt
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Bijna 450.000 jongeren kunnen
deze zomer een centje bijverdienen
als jobstudent.
Maar veel jongeren zijn zeer veeleisend
geworden tegenover hun tijdelijke
zomerwerkgever als het gaat
om werkuren en andere voorwaarden.

+
100.000 starters

= Veeleisend

Voor het eerst waren er in ons land
meer dan 100.000 startende zelfstandige
ondernemers in een jaar. Ook het totaal aantal
zelfstandigen piekt met 1.035.469.
Een kwart van de starters is
van buitenlandse nationaliteit, Roemenen,
Bulgaren en Nederlanders op kop.

140.000
Het aantal jobs dat er
tussen nu en 2018 zal bijkomen,
volgens de Nationale Bank.

“Ooit heb ik mijn zwembadman
naar zijn voeten gegeven omdat hij maar
een halve procent van de omzet aan reclame
besteedde. Dat is te weinig. Hij luisterde zo goed
dat ik hem nu moet afremmen.”
Willy Naessens,
industrie- en zwembadbouwer

“Walen vertrouwen hun ondernemers niet, en
dat is een grote rem op ons economisch herstel.
Het gaat de laatste jaren de goede kant uit, maar
het is nog te weinig en te langzaam.’’
Eric Domb, eigenaar van dierenpark Pairi Daiza

Erkenning

voor ambachtslui

Ambachtlui kunnen voortaan een aanvraag indienen
bij de FOD Economie om officieel de naam
‘ambachtsman’ te krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld
om pottenbakkers of glasblazers. Bedoeling is
om het werk en de expertise van de ambachtslui
beter te beschermen.
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“In

3D op maat
gemaakte zolen
dragen: het ultieme
Jonge podologe
Irene Vansteenland
trekt de aandacht
met 3D-technologie

comfort”

Slechts een paar maanden na de start als zelfstandige al een
prijs in de wacht slepen? Het overkwam begin dit jaar Irene
Vansteenland. De plaatselijke LVZ-afdeling verkoos de amper
22-jarige podologe tot meest innovatieve ondernemer van
Waarschoot. Een mooie start in de uitbouw van haar jonge
praktijk.
Met zo’n 600 zijn ze, de podologen in ons land. Een vrij nieuw beroep
dat duidelijk in de lift zit, zo bewijst de stevige groei van het aantal
studenten in de driejarige bacheloropleiding. Podologen zijn paramedici die patiënten met voetklachten onderzoeken én behandelen.
In april kwam minister Maggie De Block met een nieuw koninklijk
besluit waarin de erkennings- en uitvoeringsvoorwaarden voor podologen werden vastgelegd.
Irene Vansteenland heeft sinds oktober een eigen podologiepraktijk
in Waarschoot. Ze ontvangt ons in een moderne bijbouw langs de N9
Gent-Eeklo. Nooit eerder gingen we langs bij een podoloog. We zijn
dus wel benieuwd.
“Ons beroep is nog niet zo bekend bij het grote publiek”, zegt Irene
Vansteenland. “Al merk ik verbetering. Meer dan vroeger willen mensen pijn aan de voeten verhelpen. Met de technologie van vandaag is
een oplossing op maat ook perfect mogelijk. Een doorverwijzing door
de arts is daarvoor niet nodig. Bij bepaalde categorieën van patiënten is er immers nog geen terugbetaling. Hopelijk komt dat er ooit,
want het zou de start van nieuwe praktijken zoals die van mij vlotter

Podologe Irene Vansteenland slijpt
de steunzool op maat van de patiënt.
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kunnen laten verlopen. Dankzij het koninklijk besluit is de uitoefening van het
beroep nu uitgebreid. Dit zie ik als een
belangrijke stap.”
Podologie wordt al eens verward met pedicure. Terwijl de pedicure zich beperkt
tot hygiënische voetverzorging, kunnen
podologen verschillende handelingen
ter hoogte van de voet uitvoeren. Irene:
“De voeten zijn hét fundament van ons
lichaam. We belasten ze elke dag en elk
jaar leggen we vele kilometers af. Dit
kan leiden tot serieuze klachten vooral
bij kinderen, sporters, diabetes- of reumapatiënten. Mijn beroep heeft verschillende facetten. Ik focus me bijvoorbeeld
op de biomechanica van de onderste
ledematen en zooltherapie. Door regelmatig bijscholingen te volgen, leer je de
nieuwste technieken en instrumenten
kennen en kan je doorgroeien in dit
beroep.”

Innovatief met 3D
Een hoogtechnologische drukplaat
meet de druk van de voeten
tijdens het stappen.

Met een duidelijke visie zet Irene haar
eerste stappen. Door kwalitatieve podologische zolen aan te bieden, wil ze zich
onderscheiden. “Ik bekijk de problematiek vanuit een dynamisch perspectief.
Voetklachten worden niet alleen veroorzaakt door een afwijkende stand van de
voeten. Ook de knieën, heupen en rug
kunnen een rol spelen. Met een klinisch
onderzoek test ik de beweeglijkheid van
de gewrichten. Daarna volgt een ganganalyse: ik film het stap- en looppatroon
van de patiënt en leg aan de hand van die
beelden uit waar het misloopt. Een hoogtechnologische drukplaat meet daarna
de druk van de voeten tijdens het stappen. Zo kan ik beslissen of ondersteunende elementen moeten verwerkt worden in de podologische zolen. Om die
te vervaardigen gebruik ik de nieuwste
technieken. Een 3D-voetscanner zorgt
voor de perfecte voetafdruk. Daarna
wordt de zool in 3D gefreesd en in een
laatste fase slijp ik de zool op maat van
de patiënt. Door het duurzame materiaal
zijn aanpassingen altijd mogelijk.”

Irene Vansteenland

De voeten zijn hét
fundament van ons
lichaam. We belasten
ze elke dag en elk jaar
leggen we vele
kilometers af.
Vroeger werd een podologische zool
steevast met gipsmallen gemaakt. Ook
Irene leerde die techniek aan. “De
opleiding vernieuwt aangezien ook de
medische wereld voortdurend verandert.
De 3D-technologie breekt door, maar we
leerden ook werken via de ouderwetse
manier om inzicht te krijgen in het vervaardigen van podologische correctie
zolen. Een prima ervaring want deze
techniek is soms het meest geschikt om
kinderen met motorische problemen
te behandelen. Ik heb hier alles in huis
om ook met gips een aangepaste zool te
maken, maar meestal gebruik ik de 3Dscanner.”

Goed gevoel
De 3D-scanner en CADCAM software
waren een grote investering, maar zet de
zaak van Irene wel in de kijker. De collega-zelfstandigen van LVZ-Waarschoot
beloonden haar met de titel van Innovatieve Ondernemer. De oorkonde zien
we hangen in haar kabinet. “Die award
heeft me enorm goed geholpen, want ik
was toen nog maar enkele maanden aan
de slag. Waarschoot is echt een ondernemersdorp. Veel zelfstandigen helpen
me en verspreiden bijvoorbeeld ook mijn
folders. Dan is het leuk dat je van de
bakker hoort dat andere mensen in de
winkel heel enthousiast waren over mijn
dienstverlening. Die mond-tot-mondreclame is zo belangrijk. Een tevreden
patiënt geeft me een goed gevoel.”
De jonge podologe weet duidelijk wat en
hoe ze het wil. Van meet af aan wou ze

De 3D-voetscanner en
CADCAM software zijn
een grote investering.

een eigen praktijk. “Het was altijd mijn
droom om als zelfstandige te starten.
Ook mijn mama en opa hebben of hadden een eigen zaak. Aan durf ontbreekt
het me niet. Bij zo’n start komt wel
enorm veel kijken. Weekends lang heb
ik op mijn notitieblok berekeningen
gemaakt: hoeveel kosten de machines
die ik nodig heb? Hoeveel patiënten in
de week heb ik dan nodig om de maand
rond te komen? Niet makkelijk. Gelukkig
woon ik nog thuis en kan ik zo geleidelijk opbouwen. Naast de consultaties en
bijscholingen leg ik veel contacten via

netwerken en spendeer ik veel tijd aan
promotie. Als beginnende zelfstandige is
naamsbekendheid verwerven een absolute must.”
Irene praat met veel enthousiasme over
haar activiteiten. Volgend jaar wil ze een
postgraduaat diabeteseducator volgen.
“Aan elke patiënt wil ik het juiste advies
kunnen geven. Vooral voor diabetespatiënten wil ik me verder specialiseren.
Tijdens een consultatie geef ik ook
schoenadvies, gelukkig is het aanbod
van schoenen waarin je steunzolen kan

dragen sterk uitgebreid. De combinatie
van een in 3D op maat gemaakte podologische zool, een goede schoen en
persoonlijke service biedt het ultieme
comfort voor de patiënt.

Podologie Irene Vansteenland
H. Consciencelaan 54
9950 Waarschoot
0473 76 18 49
irene.vansteenland@gmail.com

22 REGIO

Waarschoot

leert cocktails maken

Piet Neyt en Michiel Claeys van Spoor 44 en Wijnen Neyt waren te gast bij
LVZ-Waarschoot voor een zomerse netwerkavond. Ze leerden de aanwezigen welke dranken, sapjes en andere ingrediënten je moet mixen voor een
smaakvol aperitief. En of het gesmaakt heeft!
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Menen

zegt het
met bloemen

Hamme
danste er weer op los

Na een aperitief op het dakterras met panoramisch uitzicht over de
Schelde en een uitgebreid wandelbuffet gingen 200 zelfstandigen en
ondernemers opnieuw uit de bol op het Bal van de Ondernemer van
LVZ-Hamme-Waasmunster. Work hard, play hard!

Uitgerekend op de avond van België- Italië zorgde
LVZ-Menen toch voor een vol huis bij de gekende florist
Geert Pattyn in Geluwe. Die stelde zijn privétuinen en
zijn woning open voor een deskundige rondleiding,
gevolgd door een barbecue. Iedereen bleek onder de
indruk van de florale artiest.
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Kim De Roover: “Incozina verwent starters
én gevestigde zelfstandigen’’

Ondernemingsloket
doet meer
dan je denkt

Wie wil starten als zelfstandige, of wijzigingen wil aanbrengen
aan zijn reeds bestaande zelfstandige activiteit, moet zich daarvoor wenden tot een erkend ondernemingsloket. Maar weinigen
weten wat zo’n ondernemingsloket precies allemaal voor je kan
doen. Wij vroegen het aan Kim De Roover, dossierbeheerder bij
het ondernemingsloket van Incozina.
Incozina is de nieuwe naam van het vroegere sociaal verzekeringsfonds Attentia,
dat nauw samenwerkt met LVZ en met
de Liberale Mutualiteit. Kim De Roover
is al bijna tien jaar dossierbeheerder bij
Eunomia, het ondernemingsloket van
Incozina. Zij en haar collega’s hebben
de wetgeving en formaliteiten volledig
onder de knie en kunnen je snel en deskundig bijstaan.

Kim De Roover: “Als je aanvraagformulier in orde is, kan Incozina
je meestal dezelfde dag nog een
ondernemingsnummer geven’’

Moet je als zelfstandige hiervoor altijd naar het kantoor van Incozina
in Brugge komen?
Kim De Roover: “Helemaal niet. Sedert
enkele jaren kan je als starter bijvoorbeeld de oprichting van een zelfstandige
activiteit meestal volledig vanop afstand

afhandelen, per telefoon of per mail.
Vroeger moest je inderdaad altijd langskomen om handtekeningen te plaatsen
of documenten te overhandigen, maar
dat is verleden tijd. Diploma’s, formulieren en andere papieren kunnen worden
ingescand en gemaild. En ook een gemailde handtekening wordt nu aanvaard.
Dat is een hele vooruitgang. Zo ben je
ook niet gebonden aan openingsuren van
onze kantoren. Want een starter heeft
natuurlijk nog wel meer omhanden.’’
Wat doen jullie concreet voor een
startende zelfstandige?
“Sowieso moet je bij het ondernemingsloket terecht voor de aanvraag van je ondernemingsnummer. Dat kan je nergens
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anders krijgen. Dat gebeurt onmiddellijk
na het invullen en doormailen of opsturen van een ingevuld aanvraagformulier.
Als alle bijhorende documenten zoals
diploma’s in orde zijn, wordt je aanvraag
meestal dezelfde dag nog verwerkt en
krijg je onmiddellijk je ondernemingsnummer. Uiteraard kan je daarvoor ook
bij ons op afspraak terecht, maar het kan
dus gerust vanop afstand. Vergeet niet
vooraf een nieuwe bankrekening te openen voor je zelfstandige activiteit, want
ook dat nummer moet op je aanvraag
staan. Zo verlies je hier geen tijd mee.’’
“De kracht van Incozina is precies dat
wij ons zeer flexibel opstellen naar de
zelfstandige om het hem of haar zo gemakkelijk mogelijk te maken. Wij kennen de dossiers van onze zelfstandigen
door en door. Bij Incozina ben je geen
nummer maar een klant en heb je een
rechtstreekse contactpersoon. Bij ons
geen ellenlange wachttijden op een anonieme telefooncentrale.’’
Maar met het ondernemingsnummer
alleen heb ik niet voldoende?
“Meestal niet. Afhankelijk van beroep tot
beroep heb je nog andere vergunningen

nodig voor je kan starten. Hier heb je
de keuze. Ofwel vraag je die zelf aan,
ofwel laat je dit aan ons over. Ik heb het
bijvoorbeeld over de verplichte aanvraag
bij het provinciale kantoor van het Voedselagentschap (FAVV) voor iedereen
die iets doet wat met voedsel te maken
heeft: horeca, producenten, verkopers.
Ook de muziekvergunning bij Sabam en
de billijke vergoeding kunnen wij voor
jou aanvragen.”

de aanstelling van nieuwe zaakvoerders,
een familielid dat mee in de zaak komt,
nieuwe activiteiten die door het bedrijf
worden gedaan, enz. Dit moet allemaal
gemeld worden aan het ondernemingsloket. Wij zorgen dan dat de wijzigingen
volledig en correct doorgevoerd worden
in de kruispuntbank van de ondernemingen (KBO). Of wij kunnen in jouw plaats
de neerlegging doen bij de griffie van de
rechtbank.’’

“Wie onmiddellijk start met een vennootschap moet ook eerst nog bij de
boekhouder of notaris passeren voor
de opmaak van de statuten van zijn
of haar vennootschap. Die akte moet
worden neergelegd bij de griffie van de
rechtbank van koophandel. Die maakt
zelf jouw ondernemingsnummer aan,
en in dat geval kom je pas daarna naar
Incozina voor de verdere inschrijving en
de bijkomende formaliteiten en vergunningen.’’

“Ook als je je zaak stopzet moet je ons
dit melden. Sommige zelfstandigen vergeten dit wel eens, en dat kan hen duur
te staan komen. Provinciale belastingen
blijven dan doorlopen, en je kan dan ook
je betaling van de sociale bijdragen niet
stopzetten.’’

Maar ook wie reeds bezig is als
zelfstandige of als bedrijf heeft het
ondernemingsloket soms nodig?
“Inderdaad. Ik denk aan alle mogelijke
wijzigingen zoals een adresverandering,

Het ondernemingsloket van Incozina
is steeds bereikbaar op 050-40.65.65.
Je kan mailen naar info@incozina.
be. Op www.incozina.be vind je uiteraard nog veel meer informatie. Daar
vind je ook elektronisch de brochure
over het starten van je eigen zaak, of
kan je die aanvragen.

Kim De Roover

Bij Incozina heeft
elke zelfstandige een
rechtstreeks contact
persoon. Je bent er geen
nummer maar een klant!
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Faillisementsverzekering
wordt overbruggingsrecht
Sociaal advies door Tom Lacres

De faillissementsverzekering krijgt een nieuwe naam: het overbruggingsrecht. Deze naamswijziging komt er niet zomaar. De verzekering wordt immers uitgebreid naar situaties waarin een zelfstandige zijn activiteiten moet stopzetten omwille van economische moeilijkheden.

Wanneer kan een zelfstandige op
het overbruggingsrecht aanspraak
maken?
In deze situaties kan een zelfstandige
aanspraak maken op het overbruggingsrecht:
• Faillissement
• Collectieve schuldenregeling
• Gedwongen stopzetting van de
zelfstandige activiteit door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil
(natuurramp, brand, vernieling door
een derde of een allergie) en geen
beroepsinkomen of vervangingsinkomen hebben
• Gedwongen stopzetting van de zelfstandige activiteit wegens economische moeilijkheden (nieuw). De concrete invulling en de voorwaarden op
grond waarvan zelfstandigen hierop
aanspraak kunnen maken, worden
nog bij koninklijk besluit bepaald.
Welke rechten opent het overbruggingsrecht?
Wanneer een zelfstandige gebruik maakt
van dit overbruggingsrecht dan opent hij
volgende rechten:
• De zelfstandige behoudt zijn rechten
op gezinsbijslag en geneeskundige

verzorging gedurende maximaal 4
kwartalen zonder dat er sociale bijdragen moet worden betaald.
• De zelfstandige krijgt een maandelijkse uitkering gedurende maximaal 12
maanden. Het bedrag van de uitkering
bedraagt:
-- zonder persoon ten laste:
1.092,36 euro
-- met minstens 1 persoon ten laste:
1.431,80 euro

deze uitkering voorrang hebben op het
overbruggingsrecht. Tenslotte moet de
zelfstandige zijn hoofdverblijfplaats in
België hebben en mag hij niet strafrechtelijk veroordeeld zijn.

Lacres

De overheid wil hiermee zelfstandigen
beter beschermen en ondersteunen. Via
het overbruggingsrecht worden zelfstandigen in moeilijkheden geholpen met een
financiële vergoeding en een beperkte
sociale dekking.

Een zelfstandige kan meerdere keren
een beroep doen op het overbruggingsrecht, op voorwaarde dat de totale duur
tijdens de volledige beroepsloopbaan
niet langer is dan 12 maanden.
Onder welke voorwaarden kan een
zelfstandige beroep doen op het
overbruggingsrecht?
De zelfstandige moet verzekeringsplichtig geweest zijn als zelfstandige
in hoofdberoep in het kwartaal van de
stopzetting en in de drie kwartalen voordien. Ook moeten er sociale bijdragen
verschuldigd zijn in die periode, maar ze
moeten niet betaald zijn.
Verder mag de zelfstandige op geen
enkele manier rechten openen via een
andere beroepsactiviteit of via een andere uitkering. Het overbruggingsrecht is
dus een aanvullende verzekering.
Wanneer er een ander vervangingsinkomen is uit de sociale zekerheid dan blijft

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
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Verkregen voordelen
als minimale belastbare
grondslag
Fiscaal advies door Marc De Munter

Het gebeurt vaak dat verbonden vennootschappen elkaar bepaalde voordelen toekennen,
die onafhankelijke vennootschappen niet zouden verlenen. Dit kan vergaande fiscale gevolgen
hebben voor de vennootschap die het voordeel ontvangt.
In een recente uitspraak heeft ’s lands
hoogste gerechtshof bevestigd dat een
vennootschap geen verliezen van het
lopende boekjaar kan aftrekken van
abnormale voordelen die ze van een
gelieerde vennootschap heeft ontvangen
en dat de ontvangende vennootschap
dus steeds minimaal op dit ontvangen
voordeel moet worden belast ongeacht
haar jaarresultaat (Hof van Cassatie, 10
maart 2016).
Waarover gaat deze discussie in de praktijk? Het gebeurt niet zelden dat vennootschappen met andere (verbonden)
vennootschappen transacties afsluiten
die derde partijen als zodanig niet
zouden afspreken omdat de ene partij
in feite een voordeel toekent aan een
andere.
Voorbeelden hiervan zijn legio, zoals
het verstrekken van een lening zonder
interest of tegen een interest die onder
de marktrente ligt, het verstrekken van
bepaalde diensten zonder of tegen een
lage vergoeding, het verkopen van activa
onder de marktprijs, enz. Vaak zijn de
betrokken ondernemingen zich van geen
kwaad bewust en doen zij dit op grond
van de financiële, familiale of andere
banden tussen de betrokken vennootschappen.

Op fiscaal vlak kunnen hier nochtans
nare gevolgen uit voortvloeien. In de
mate dat het verstrekte voordeel kwalificeert als „abnormaal” (d.i. een voordeel
dat derde partijen elkaar niet zouden
gunnen) of „goedgunstig” (d.i. het voordeel wordt verstrekt zonder dat er een
tegenprestatie voor verleend wordt),
kan dit voordeel belast worden hetzij
bij de verstrekker ervan, hetzij bij de
ontvanger. De regel is dat een abnormaal
of goedgunstig voordeel wordt toegevoegd aan de belastbare basis van de
verstrekker via de „verworpen uitgaven”,
tenzij in zoverre dit voordeel als zodanig
in aanmerking wordt genomen bij het
bepalen van de belastbare basis van de
(Belgische) genieter (bijv. omdat er geen
kost in aftrek wordt genomen), in welk
geval de correctie bij de verstrekker van
het voordeel achterwege blijft.
De correctie bij de genieter bestaat erin
dat tot beloop van het ontvangen voordeel er geen fiscale aftrekken kunnen geschieden. In de vennootschapsbelasting
zijn er een hele reeks fiscale aftrekken
geviseerd, zoals de notionele interestaftrek, de investeringsaftrek, overgedragen
fiscale verliezen en sedert 2002 ook de
verliezen van het lopende boekjaar.
De bedoeling van de wetgever in 2002
was dan ook om dergelijke ontvangen

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

voordelen onmiddellijk te belasten bij de
genieter ervan.
Voorbeeld
Stel dat vennootschap A aan gelieerde
vennootschap B een interestvrije lening
verstrekt, zonder dat het de bedoeling is
om vennootschap B te redden van een
faillissement bijvoorbeeld, dan zal er
in principe geen correctie zijn bij vennootschap A (het gebrek aan interest
verlaagt de aftrekbare beroepskosten bij
B), terwijl op de uitgespaarde interest
bij B belasting zal worden geheven,
ook al verkeert B in een verliespositie,
doordat er geen aftrekposten (inclusief
verlies van het boekjaar) in rekening
gebracht kunnen worden.
Niettemin werd het administratief standpunt dat ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen steeds een minimum
belastbare grondslag uitmaken in de vennootschapsbelasting in de fiscale literatuur en rechtspraak sterk bekritiseerd.
Zo stelde het Antwerpse Hof van Beroep
in een arrest van 6 november 2012 dat de
betrokken wetsbepaling geen toepassing
kan vinden op voordelen die bestaan
uit kostenbesparingen, nu deze besparing niet wordt gecompenseerd met het
verlies van het boekjaar, integendeel de
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Binnenkort
facturen innen
zonder rechtbank

besparing leidt er enkel toe dat het
jaarverlies niet nog groter wordt.

Om de invordering van facturen eenvoudiger en goedkoper
te maken, heeft de wetgever een nieuw systeem in het leven
geroepen voor invordering van onbetaalde facturen
in B2B relaties. Als de vordering niet betwist wordt,
komt er geen procedure voor de rechtbank aan te pas.
Minder werk voor de rechtbanken van koophandel dus,
wat past in de besparingspolitiek van de minister van Justitie.
De invordering wordt verplicht gestart
door een advocaat, die moet nagaan
of de eis wel voldoet aan de wettelijke
voorwaarden om van deze nieuwe procedure gebruik te maken. De advocaat
geeft aan een gerechtsdeurwaarder
vervolgens de opdracht om een ingebrekestelling te versturen waarin een betalings- of protesttermijn van één maand
wordt gegeven. Als er geen protest noch
betaling komt, dan zal de gerechtsdeurwaarder een pv van niet-betwisting
opstellen, waarna dit uitvoerbaar wordt
verklaard door een magistraat bij de
Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. De gerechtsdeurwaarder kan dan
onmiddellijk overgaan tot tenuitvoerlegging, desnoods via beslag.

De Munter

Misschien loont het toch eens de
moeite om bij deze fiscale
gevolgen stil te staan alvorens
transacties uit te voeren die
leiden tot een niet-marktconform voordeel.

KMO-advies door Frederic Leleux

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

Als de debiteur wel een gemotiveerd
protest uit, dan eindigt de procedure en
moet de gewone invorderingsprocedure
via dagvaarding voor de rechtbank van
koophandel gevolgd worden. Het risico
bestaat aldus dat er protest geuit zou
worden om tijd te winnen, maar dergelijk gedrag zal eventueel door de rechtbank gesanctioneerd kunnen worden
met een extra schadevergoeding.

Helaas leert de ervaring dat het bij nietbetwiste factuurschulden doorgaans
niet de tijd is om een uitvoerbaar vonnis te krijgen, dat kan aanslepen, doch
wel de uitvoering van dit vonnis door
een gerechtsdeurwaarder nadien. Als
na diverse betekeningen, beslagen, aanplakkingen en dergelijke meer blijkt dat
de tegenpartij insolvabel is, kan dit een
gepeperde rekening voor de opdrachtgever betekenen. Dat blijft uiteraard in de
nieuwe procedure net hetzelfde.

Leleux

Het is nu net dit Antwerps arrest dat
door het Hof van Cassatie recent
werd verbroken. Uit de wetsgeschiedenis leidt Cassatie af dat ontvangen
abnormale of goedgunstige voordelen steeds een minimale belastbare
grondslag uitmaken, ongeacht of
het fiscaal resultaat van het lopende
boekjaar positief of negatief is. Dit
betekent dat de ontvangende vennootschap hoe dan ook vennootschapsbelasting zal verschuldigd zijn
(ondanks haar negatief jaarresultaat)
op het ontvangen voordeel, bijv. de
niet-betaalde interest op een lening,
en dit in het jaar van de kostenbesparing. M.a.w. de belastbare basis zal
steeds minstens gelijk zijn aan het
verkregen abnormaal of goedgunstig
voordeel.

Frederic Leleux is
advocaat-curator master
in het ondernemingsrecht
frederic.leleux@flexadvocaten.be
www.flexadvocaten.be
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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.

HR

Ondernemen

27

22

Het functioneringsgesprek van A tot Z

Functioneringsgesprekken kunnen uw medewerkers
motiveren en hun prestaties verbeteren. Maar hoe
sep
pakt u zo’n gesprek aan? Voor veel leidinggevenden
en medewerkers hebben functioneringsgesprekken een negatieve lading en slagen ze niet in hun opzet. In drie sessies zijn
die problemen van de baan.
- Organisatie: Escala
- Contact: www.hrwijs.be
- Prijs: 244 euro
- 27 september (twee sessies) en 4 oktober (één sessie):
Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare

Innovatie op alle fronten

Welke subsidiemogelijkheden voor Vlaams-Nederlandse innovatieprojecten bestaan er? Ondernemers
kunnen via drie projecten, CrossRoads 2, CrossCare
en Link2innovate, de komende jaren subsidies en ondersteuning
krijgen voor experimentele ontwikkeling en industrieel onderzoek. Interesse in een grensoverschrijdende samenwerking voor
jouw innovatief project? Kom dan naar deze gratis infosessie.
- Organisatie: Interreg Grensregio Vlaanderen Nederland
- Contact: inschrijven via www.vlaio.be
- Prijs: gratis
- 22 september van 15u30 tot 18u
Bio Base Europe Pilot Plant: Rodenhuizekaai 1, 9040 Gent
sep
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Cultuur
jun
-

dec

Voor God & Geld. Gouden Tijd van de
Zuidelijke Nederlanden

’Voor God & Geld’ neemt de bezoeker mee op sleeptouw doorheen de gouden tijd van de Zuidelijke Nederlanden. Hier wordt de economische macht van het Graafschap
Vlaanderen en het Hertogdom Brabant als technologisch, industrieel en handelsepicentrum van de wereld in beeld gebracht.
Ontdek een wereld van ongeëvenaarde ambitie, fascinatie voor
het onbekende en de lokroep van de zotte zonde.
- Organisatie: Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking
met Katoen Natie, Indaver en The Phoebus Foundation
- Contact: www.voor-god-en-geld.be
- Prijs: 10 euro
- van 17 juni 2016 tot 1 januari 2017
Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster:
Vrouwebroersstraat 6 , 9000 Gent
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Mount Olympus. To glorify the cult of
tragedy, a 24 hour performance

Mount Olympus van Jan Fabre wordt een unieke
ervaring die maar liefst 24 uur duurt. De wereldwijd
bejubelde voorstelling herneemt de geboorte van de tragedie,
de afdaling in de hel en de vulkaan van het kwaad. Overmoed,
blindheid en zuchtigheid van de mens die struikelt over god en
gebod staan centraal
- Organisatie: Toneelhuis
- Contact: www.toneelhuis.be
- Prijs: vanaf 40 euro
- Zaterdag 27 augustus om 17u
Bourlaschouwburg: Komedieplaats 19, 2000 Antwerpen
aug

Mobiliteit
maa

jaarthema 2016 - LVZ Vormingsdienst

Bike to the future

Bike to the Future toont de toekomst van de fiets. In
deze tentoonstelling in het Designmuseum in Gent
staan talent en inventiviteit centraal. U ontdekt er
briljante ideeën en ingenieuze prototypes. Want de fiets wordt
nog altijd opnieuw uitgevonden.
- Organisatie: Designmuseum Gent en IMF Foundation
- Contact: www.designmuseumgent.be
- Prijs: van 2 tot 8 euro
- van 25 maart tot 23 oktober
Designmuseum: Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent
-

okt
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Week van de Mobiliteit

Van 16 tot 22 september is het weer de Week van de
Mobiliteit, een jaarlijkse campagne die duurzame verplaatsingen en bewust autogebruik promoot. De week
spitst zich toe op de voordelen van een autoluwe inrichting
van straten en pleinen. Die zijn nog te veel op maat van de auto
waardoor er te weinig ruimte is voor fietsers, voetgangers, groen
en recreatie. Bovendien is de campagne ook een oproep om de
auto op stal te laten op de Car Free Day en de Autovrije Zondag.
- Bekijk het programma op www.weekvandemobiliteit.be
sep

Sport
apr

LM-Classics 2016

Rij de volgende maanden mee in de LM-Classics.
aug Dat zijn uitgelezen tochten voor wielertoeristen. In
samenwerking met plaatselijke clubs en de BWB.
- Organisatie: Liberale Mutualiteiten
- Contact: www.lm-classics.com
- 30 juli: Classic Marc Wauters (Heusden-Zolder)
14 augustus: Militair Kamp Label (Grobbendonk)
27 augustus: Vriendschapstocht (Ertvelde)
25 tot en met 28 augustus: West-Vlaanderens Mooiste

4

Dag van de Mobiliteitsprofessional

De achtste Dag van de Mobiliteitsprofessional vindt
plaats in Sint-Niklaas, dat de eerste Vlaamse lobbenstad wil worden. Welke impact heeft dat op de
mobiliteit? Op deze infodag komt u alles te weten over de
mogelijkheden van deze vorm van stadsplanning.
- Organisatie: Vlaamse Stichting Verkeerskunde
- Contact: wouter.declercq@vsv.be of 015 44 32 65
- 4 oktober 2016, Sint-Niklaas
okt

FIETS MEE !

2016

Willems Veranda’s Classic
Zaterdag 30 april, Herzele
Altebra/Muur Classic
Zaterdag 14 mei, Ophasselt

Win een

Zomergem-Mont Saint-AubertZomergem & VTT Martinus
Zaterdag 11 juni, Zomergem

koersfiets of een
fietsstage met

Pro Cyclo LM Classic
Zaterdag 18 juni, Vossem
Classic Marc Wauters
Zaterdag 30 juli, Heusden-Zolder
Militair Kamp Label
Grobbendonk
Zondag 14 augustus,
Grobbendonk

of een van de
vele andere
prijzen.

Vriendschapstocht
Zaterdag 27 augustus,
Ertvelde
West-Vlaanderens Mooiste
Donderdag 25 tot en met
zondag 28 augustus
Roeselare

n
i
W

een

koersfiets,
een fietsstage met

Drie keer deelnemen = gratis LM-wielertrui, koersbroek
of sokken + handschoenen

Wie deelneemt aan drie van de acht LM-Classics en zijn afgestempelde controlekaart
op tijd terugstuurt, ontvangt een gratis LM-wielertrui of LM-koersbroek of LM-sokken +
handschoenen naar keuze.

helmen en brillen
of vele andere prijzen.
Ga sporten en ontvang
25 euro per jaar
Neem contact op met uw ziekenfonds voor de voorwaarden. De
tussenkomst kan van regio tot
regio verschillen.

KBWB

R LV B

®

SPORTS

LOTIONS

www.lm-classics.com

