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Na de flexi-jobs ligt nu het onbelast bijklussen onder vuur.
Zij die al jaren schreeuwen dat onze arbeidsmarkt flexibeler
en moderner moet, leggen zich dwars voor een paar ingrepen
die alleen tot doel hebben werken eenvoudiger en aantrekkelijker te maken en iets te doen aan de hoge loonkosten. So
what?
Flexi-jobs mogen vanaf 1 januari niet alleen in de horeca,
maar ook bij bakkers, slagers en kappers. Mooi zo. Onbelast
bijklussen kan alleen als u al een vier vijfde job hebt of met
pensioen bent. Bijklussen tussen burgers moet occasioneel
blijven. Alleen in het verenigingsleven, waar men zich vandaag blauw betaalt aan vaak onterechte onkostenvergoedingen, mag het permanenter. En het gaat ocharme over 500
euro per maand met een absoluut maximum van 6.000 euro
per jaar.
Zoals fiscaal expert Alex Haelterman zegt: het bijklussen is
geen concurrentie voor de witte economie. Tot 90 procent
van de aangiftes zullen gaan over activiteiten die nu in het
zwart plaatsvinden of tegen buitensporige onkostenvergoedingen. En misschien zal een fractie er een echt bijberoep
van willen maken. Maar moet je voor die kleine groep al het
goede van die maatregel overboord gooien?
Tenslotte vertonen zelfstandige ondernemers wel een beetje
veerkracht. Kijk maar naar het zo geplaagde Brussel dat toch
nog altijd hét laboratorium blijkt voor middenstanders van
alle slag die precies daar hun geluk willen beproeven. Wij
zetten er in dit nummer enkele in de kijker. En op 1 maart
bent ook u welkom op een gespreksavond over ondernemen
in Brussel.
Geniet dezer dagen van een beetje rust en geluk met familie
en vrienden. En vlieg er in 2018 maar opnieuw in, als bevlogen en ambitieuze zelfstandige ondernemers. Met de steun
van LVZ!

Luc Soens, directeur
Liberaal Verbond
voor Zelfstandigen

Tenslotte vertonen
zelfstandige ondernemers
wel een beetje veerkracht.
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“Pensioen

zelfstandige
eindelijk boven
armoedegrens’’

Maggie De Block: “Een zieke zelfstandige krijgt
vanaf 1 januari al na 2 weken een uitkering’’
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Minister voor Sociale Zaken
Maggie De Block zet
realisaties Michel I op een rij
“Het minimumpensioen van een zelfstandige
is eindelijk hoger dan de armoedegrens.
Je betaalt geen patronale bijdragen op de eerste
aanwerving, krijgt een korting op de tweede
tot zesde werknemer die je in dienst neemt
en geniet van de algemene verlaging
voor al je andere werknemers. Je eigen sociale
bijdragen als zelfstandige gaan in 2018
voor het derde jaar op rij omlaag.
En als je ziek wordt, krijg je vanaf 1 januari
al na twee weken een uitkering’’. Maggie De Block,
minister van Sociale Zaken, heeft kortom
goed nieuws voor alle zelfstandige ondernemers.
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Je kent haar beter als minister
van Volksgezondheid, maar
Maggie De Block (Open Vld)
is in de regering Michel I ook
minister van Sociale Zaken.
Met die bevoegdheid treedt ze
vaak samen op met de ministers van Werk, Middenstand en
KMO of Pensioenen en kon ze
de voorbije drie jaar heel wat
realiseren voor zelfstandigen
en ondernemers. Voor Vrij Ondernemen maakte de minister
graag tijd om deze hervormingen toe te lichten.
Maar eerst, wat is de algemene filosofie van deze
regering rond werken en
sociale zaken?

“De sociale bijdragen verlagen
drie jaar na elkaar met 0,5 %
van 22 naar 20,5 %’’

Maggie De Block: “We willen de betaalbaarheid van de sociale zekerheid
en ook onze begroting vrijwaren door
meer jobs te creëren. Hoe doen we dat?
Door de patronale bijdragen verder te
verlagen. In 2018 naar 25 %, een historisch cijfer. Volgens de meest recente
resultaten kwamen er daardoor in een
jaar 53.423 jobs in voltijdse equivalenten
(VTE) bij.”
“We verhogen ook de koopkracht. Zo
genieten 1,4 miljoen mensen, vooral
gepensioneerden, van de stijging van
de welvaartsenveloppe met 1,1 miljard
euro. Maar ook een alleenstaande vrouw
met kinderen bijvoorbeeld zal tot 80
euro extra krijgen.”
“Met de sociale werkbonus verhogen we
het nettoloon van de laagste inkomens.
Dat staat los van de hervorming van de
personenbelasting, die iedereen 100 euro
netto per maand moet opleveren.”
Wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen tot hiertoe voor de zelfstandigen?
“Ik denk dat heel veel zelfstandigen
geholpen zijn met de afschaffing van de

sociale werkgeversbijdragen op het eerste personeelslid dat zij aanwerven. Dit
loopt nog door tot 2020 en telt bijvoorbeeld ook als je eerste werknemer ontslag neemt en je iemand nieuw in dienst
wil nemen. Dat is te weinig bekend.
Daarnaast betaal je ook minder sociale
werkgeversbijdragen voor de tweede tot
de zesde werknemer, en geniet je natuurlijk ook van de algemene vermindering
van de patronale werkgeversbijdragen
van bijna 33 naar 25 procent in 2018.”
“Alleen al de aanwerving van de eerste
werknemer was in 2016 goed voor 18.306
nieuwe jobs, vaak mensen die vroeger
leefden van een uitkering die nu wegvalt voor de staatskas. In de eerste drie
maanden van dit jaar ging het om 3.882
aanwervingen, wat het totaal op 22.188
brengt. Het gaat vooral om tewerkstelling in de handel, de bouw en de horeca.”
“Zeker even betekenisvol is de verhoging van het minimumpensioen van de
zelfstandigen, voor het eerst zelfs boven
de armoedegrens. We werken trouwens
ook aan de mogelijkheid voor zelfstandigen die als natuurlijke persoon gewerkt
hebben om een tweede pensioenpijler op
te bouwen.”

“Daarnaast zijn de sociale
bijdragen van de zelfstandigen
zelf voor het eerst in de geschiedenis verlaagd, drie jaar
na elkaar met 0,5 procent van
22 naar 20,5 procent volgend
jaar. Dat is echt een belangrijke vermindering die voor meer
koopkracht zorgt. Elke zelfstandige moet dit voor zichzelf
maar eens uitrekenen. Bovendien worden die bijdragen nu
berekend op het inkomen van
het jaar zelf. Bij bewezen drastische wijzigingen in het inkomen kunnen zelfstandigen veel
sneller aangepaste bijdragen
betalen. Dat is ook gebeurd bij
mensen die getroffen werden
door de aanslagen in maart
2016.”
Wat zeker tot de verbeelding spreekt
en heel wat zelfstandigen een betere
bescherming biedt, is de halvering
van de carenstijd bij ziekte of ongeval. Een zelfstandige krijgt vanaf
1 januari na twee weken een uitkering in plaats van na een maand.
“Ik heb nog de tijd geweten dat het drie
maanden was! Maar ook een maand
moeten rondkomen met eigen middelen
is lang. En niet goed voor de gezondheid,
want het zette zelfstandigen bijvoorbeeld na een ingreep te snel aan om hun
activiteit te hervatten. Twee weken lijkt
ons een goede maatregel, je bent al snel
veertien dagen uit roulatie.”
Was het niet haalbaar om de
carenstijd onmiddellijk volledig af
te schaffen, zoals bij werknemers?
Zullen zieke zelfstandigen nu ook
niet gewoon blijven doorwerken?
“De budgettaire kost daarvan zou te
hoog geweest zijn. En het is niet de
bedoeling om zo’n maatregel te nemen
en dan de sociale bijdragen te moeten
verhogen…”
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Ook over de flexi-jobs is
heel wat te doen geweest.
Kan u nog eens schetsen
hoe het systeem in elkaar
zit, voor wie het bedoeld is
en welke sectoren na de horeca nu ook in aanmerking
komen hiervoor?
“Je moet zelf elders minstens
een 4/5 job hebben. De werkgever in de horeca betaalt 25
procent sociale bijdragen,
voor de flexi-job is bruto dus
gelijk aan netto. Ondertussen
maken er al 28.000 werknemers gebruik van, in 7.300
horecazaken. We versoepelen
het systeem nu voor bijvoorbeeld contractueel onderwijzend personeel tijdens
de vakantiemaanden. Vanaf 1 januari
worden de flexi-jobs uitgebreid naar de
detailhandel, zoals kappers en traiteurs
om bijvoorbeeld piekmomenten te overbruggen en laten we het ook toe voor
gepensioneerden.”

hebben ook recht op 105 gratis
dienstencheques die kunnen
ingezet worden voor huishoudelijke hulp, poetshulp,
strijkservice, enz. Door betere
gegevensstromen weten de
sociale verzekeringsfondsen
sedert 1 oktober sneller wie
zwanger is en kunnen zij de
dienstencheques bijna automatisch toekennen.”
Een ander pijnpunt zijn
zelfstandigen in moeilijkheden. Heel vaak leidt dit
tot persoonlijke drama’s.
Zo is er nu de mogelijkheid
om een afbetalingsplan te
bekomen als er een achterstand is in de betaling
van de sociale zekerheidsbijdragen voor de werkgevers. Wat
kan hier verder nog aan gedaan
worden?

“Dat is een vermindering
die echt voor meer koopkracht zorgt
voor de zelfstandigen’’

U hecht veel belang aan de re-integratie van langdurig zieken in de
ondernemingen. Heeft u al zicht op
de eerste resultaten hiervan?
“We zien duidelijk een toename van het
aantal toegelaten activiteiten en van
herscholingen. Ook de aanvragen voor
een re-integratietraject door langdurig
zieken die hun job zijn kwijtgeraakt gaan
omhoog. Ik ken zelf een steenkapper van
boven de 50 die wegens rugproblemen
en een operatie inactief was, maar zich
nu zelf heeft omgeschoold tot buschauffeur bij De Lijn. Bewonderenswaardig,
toch?”
Iets van dezelfde orde: u heeft het
systeem van de toegelaten arbeid
voor zelfstandigen in arbeidsongeschiktheid of invaliditeit aangepast.
“We willen vooral zelfstandigen toelaten
op hun eigen tempo het werk te hervat-

ten als dat niet meer volledig kan, of een
andere activiteit uit te oefenen. Ook hier
met als doel meer mensen aan het werk
te houden.”
Een stokpaardje van de zelfstandigenorganisaties is sinds vele jaren
de aandacht voor het vrouwelijk
ondernemerschap, waarbij ruimte
moet zijn om de combinatie werk en
gezin draaglijker te maken. Wat is
hiervoor reeds gerealiseerd en wat
zit er eventueel nog in de pijplijn
van deze regering?
“Van de combinatie arbeid en gezin als
werkende zelfstandige kan ik meespreken: ik ben er zelf al 35 jaar naar op
zoek!”
“We hebben het moederschapsverlof
verlengd van 8 naar 12 weken, maar met
grote soepelheid voor de zelfstandige.
De eerste drie weken liggen vast, maar
de rest kan gespreid worden over vier
maanden en dus deeltijds opgenomen
worden. In het kwartaal van de bevalling krijgen zelfstandige moeders sinds
kort ook vrijstelling van sociale bijdragen, terwijl ze uiteraard hun sociale
rechten behouden. En jonge moeders

“De mogelijkheid om een afbetalingsplan
te bekomen bij de RSZ bestond al langer,
alleen hebben we de mogelijkheden van
de RSZ hierin versterkt: deze plannen
kunnen nu voor een langere periode
worden aangegaan en in meer gevallen.
We vragen nu ook om bijzondere aandacht te besteden aan zelfstandigen en
bedrijven die getroffen worden door aanslagen, rellen of ook de fipronil-crisis.”
“Ook is de faillissementsverzekering
omgevormd tot een overbruggingsverzekering. Die doet nu dienst als een
opvangnet voor alle zelfstandigen, ook
zij die hun activiteit gedwongen moeten
stopzetten omwille van bijvoorbeeld
economische redenen. Daar kan ook
tijdelijk een beroep op worden gedaan
om wat ademruimte te scheppen.”
“Daarnaast blijven onbetaalde facturen
vaak de belangrijkste oorzaak van faillissementen. Daarom is er de nieuwe snelle
en goedkope procedure voor de invordering van onbetwiste schulden tussen
ondernemers onderling.”
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Ook voor jobstudenten worden de regels steeds soepeler. Ze mogen meer uren werken, beter gespreid, en er is
ook een app om alles overzichtelijk bij te houden.
“Dat statuut wordt daardoor steeds populairder: ik zie meer
jobstudenten bij de bakker, straks met eindejaar allicht ook bij
de kapper en de traiteur. In plaats van 50 strikte dagen mogen
ze nu 475 uren werken, dat is een hele versoepeling. En met de
app student@work is alles heel vlot op te volgen.”
“Ook het statuut student-ondernemer heeft succes, vooral voor
jongeren die de ambitie hebben om later zelfstandige te worden. Vaak gaat het dan om jobs in de digitale sector.”
Ten slotte is er nogal wat te doen over het systeem
waarbij vanaf 20 februari 2018 iedereen tot 6.000 euro
per jaar kan bijverdienen zonder daar lasten op te betalen. Wat is de beweegreden?
“We geven hiermee duidelijkheid aan mensen die maatschappelijk waardevol werk verrichten, maar zich vandaag in een grijze
zone bevinden. Tot 500 euro per maand met een maximum
van 6.000 euro per jaar wordt vrijgesteld van sociale en fiscale
lasten. Gaan ze daarboven, dan worden ze in het verenigingsleven belast als werknemer, is het in een activiteit van burger tot
burger dan worden ze beschouwd als zelfstandige. Als burger
zal je hierdoor makkelijker iemand vinden voor een eenvoudig
klusje. Clubs en verenigingen krijgen dan weer de mogelijkheid
zich te professionaliseren. Het is ook de bedoeling dat werklozen via dit systeem op een toegankelijke manier werkervaring
kunnen opdoen om zo makkelijker opnieuw in het arbeidscircuit te stromen, ook als zelfstandige.”
Bepaalde zelfstandige beroepen zoals tuiniers en klusjesdiensten zijn wel ongerust dat dit zal leiden tot oneerlijke concurrentie.
“Daarom is er een vastgelegde klusjeslijst opgesteld en mag je
ook geen enkele vorm van reclame maken voor de klusjes die
je aanbiedt. Je moet ook al een hoofdactiviteit hebben, dus de
tijd die je kan besteden aan je bijverdienste is beperkt. Bijklussen tussen burgers moet een occasioneel karakter hebben, dit
in tegenstelling tot verenigingswerk. Een burger kan bijvoorbeeld niet elke week betaald het gras afrijden bij een andere
burger. Maar als burger mag je bijvoorbeeld wél op regelmatige
basis het grasveld van een vzw-voetbalploeg onderhouden. Zoals bij studentenarbeid komt er een app, maar je kan de informatie al raadplegen op www.bijklussen.be. We werken aan een
moderne overheid he, zoals je ook ziet met www.mypension.
be. Maar ik ben daar zelf nog niet gaan kijken hoor (lacht).”

Maggie De Block
Minister van Sociale Zaken

We werken aan een
moderne overheid.
Student@work,
bijklussen.be,
mypension.be,
maar daar ben ik zelf
nog niet gaan kijken.
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Wim Ballieu is sinds drie jaar een Brusselaar.
Zijn bekende gehaktballen verhuisden mee.

Op donderdag 1 maart
is er een gespreksavond
over Ondernemen in Brussel
met o.a. Wim Ballieu.
Alle info op blz 14.

“Eigenlijk zouden
er in Brussel vijf Balls

& Glory-restaurants


De man die de gehaktbal
weer hip maakte. Zo wordt
Wim Ballieu wel eens aangekondigd.
Drie jaar geleden verhuisde hij van Gent
naar Brussel. Vandaag telt de hoofdstad
twee Balls & Glory-restaurants en als het
aan de bekende tv-kok ligt, volgen er nog.
Voelt hij zich in zijn sas
als Brusselse ondernemer?

Het is koud, het regent pijpenstelen,
de Brusselse binnenstad is gevuld met
paraplu’s. Maar hoort u ons klagen? Nee
hoor, want Wim Ballieu redt onze dag.
We worden getrakteerd op een dampende gehaktbal, gevuld met bearnaisesaus
op een lekker stoempje. Afspreken met
de zaakvoerder in zijn eigen restaurant
heeft zo zijn voordelen. We zitten in de
Balls & Glory aan de Beurs. Nog geen
kilometer verderop aan de KVS worden
ook gevulde gehaktballen gerold.
“In Brussel zijn we nu twee en een half
jaar actief”, zegt Wim Ballieu. “In de
Lakensestraat zijn we toen gestart met
een Balls & Glory pop-up, vorig jaar
kwam de Rue Henri Maus erbij. Ik wil
ook nog het andere Brussel bereiken, de

moeten zijn”

bovenkant. In elke stad
met een populatie van
200.000 inwoners wil ik
aanwezig zijn. In Brussel wonen een miljoen
mensen, dus eigenlijk
moeten we hier vijf
restaurants kunnen
openen. Klinkt ambitieus, maar ik wil dat
mensen in elke buurt naar een restaurant
met echt Belgisch eten kunnen.”
Vijf jaar geleden opende de eerste Balls
& Glory in Gent. Vandaag zijn er ook
restaurants in Antwerpen, Brussel en
Leuven. Eten bij Balls & Glory doe je
aan een lange tafel. Je krijgt er handgedraaide ballen (varken, kip of veggie)
met een stoemp of salad van het seizoen.
Slowfood noemt Wim het. “Ik wil het
schoolvoorbeeld zijn van een restaurant
waar je lekker, simpel en goed kan eten.”

Identiteit
Wim Ballieu werd bekend als tv-kok, had
ook een eigen cateringbedrijf en straalt

alles uit van een echte ondernemer. “Ik
ben 50% kok, 50% ondernemer. Die twee
zijn altijd in conflict met elkaar. Het leidt
tot boeiende vragen als: staat onze klant
centraal of onze visie? In Brussel wil
bijvoorbeeld iedereen frieten op restaurant. Dat wil ik niet, het past niet in het
concept van Balls & Glory. Net als in
een goede relatie, moet je in een onder
neming soms water bij de wijn doen.
Coca-Cola zal ik nooit serveren, groente
frieten gaan we nu wel op de kaart zetten. Trouw blijven aan onze identiteit is
heilig voor mij.”
Identiteit, het woord is er uit en zal tijdens ons gesprek nog honderden keren
aan bod komen. Wim groeide op in de
slagerij van zijn ouders in Gent, maar
was in het weekend en tijdens vakanties
te vinden in de boerderij van zijn grootouders in Veurne. Hoe brengt hij die
roots over op zijn team? “Het leuke aan
Brussel is die smeltkroes van culturen. In
onze restaurants werken Finnen, Spanjaarden, Portugezen, Afrikanen… Ik vind
het geweldig om met hen echt Belgisch
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eten te maken. Ieder jaar trekken we
naar de boerderij om een varken te
slachten. De boerderij en slagerij hebben mij gevormd, dus wil ik die identiteit naar hen overbrengen.”

Ingeburgerd
Krijgt Wim Ballieu met Balls & Glory
ook voet aan de Brusselse grond?
“Brussel is iets meer vrijgevochten.
Dat merk je ook in de horeca. Het
was niet altijd even makkelijk, maar
ons concept begint nu toch ook door
te sijpelen in het Franstalige gedeelte.
Vorige maand bracht ik nog een
nieuw boek uit. Dat lieten we nu voor
het eerst vertalen in het Frans. Die
organische groei is belangrijk.”
“Met Balls & Glory en die nadruk op
authentieke voeding vonden we in
verschillende steden een gat in de
markt. Maar in Brussel vind je meer
dan elders plekken waar je goed en
simpel kan eten. De Brusselaar heeft
zo zijn vaste adresjes om zijn lokale
maaltijd te nuttigen. Denk maar aan
de spaghetti bij Pee Klak. Witloof en
asperges zal je hier ook veel vaker op
je bord vinden. Dankzij onder meer
de groentekwekers in de rand van de
stad, de brouwerijen of het slachthuis
in Anderlecht is Brussel eigenlijk
nooit zijn connectie met de landbouw
verloren. Dat vind ik mooi.”
Na drie jaar wonen in de hoofdstad
vindt Wim stilaan zijn weg. “Ik ben
verliefd op ons pand in Molenbeek,
een oud fabrieksgebouw. En ik hou
van het internationale karakter van
de stad. Het is voor mij ook de ideale
vertrekplek want ik ben vaak onderweg of in het buitenland. Ik heb wel
het gevoel dat ik nu eindelijk ingeburgerd ben. Je moet hier wel je mannetje staan. Maar net dat houdt me
scherp. Ik ben een vechter en daarom
zal ik het hier nooit saai vinden.”
www.ballsnglory.be

Quentin Castel brandt de koffieboontjes
van Mamé Noka in Brussel

“Onze boeren
in Kameroen
krijgen soms
vijf keer de prijs
van de markt”
Met Mamé Noka begeeft Brusselaar Quentin Castel zich
in het segment van de specialty coffee: koffie gemaakt
met bonen van de allerbeste kwaliteit. Zijn koffie wordt
onder andere geserveerd in tweesterrenrestaurant Le Chalet
de la Forêt in Ukkel. De koffiebranderij vond onderdak
bij Greenbizz, een nagelnieuw complex waar duurzame
ondernemers hun productie-atelier in kunnen onderbrengen.
“Dit is koffie uit Colombia”, zegt Quentin
Castel trots terwijl hij ons een kopje
uitgiet. “Daar werk ik met de Peralta-familie. Rijke mensen die mijn project niet
nodig hebben om te overleven. Maar wat
fantastisch is: ze ondersteunen hun hele
gemeenschap. Andere boeren kunnen er
geld lenen en ze investeren in onderwijs
en gezondheidszorg.”
Quentin werkt alleen met vergelijkbare
projecten. “Ik wil ’s avonds met een
rustig gevoel kunnen slapen. Ik wil zeker zijn dat er geen kinderarbeid mee
gemoeid is of dat de koffiebomen met

allerlei producten behandeld werden.”

Greenbizz
Ondernemen doet Quentin in Brussel.
Bij Greenbizz vond hij de ideale infrastructuur om zijn duurzame project op
te starten. “Het is een hub van duurzame
ondernemers. Ik wou naar hier komen
voor de interessante synergiën.”
Mamé Noka ging anderhalf jaar geleden
van start en bevindt zich nog volop in de
startersfase. “Ik schrijf mezelf nog altijd
geen loon uit. Het is knokken en het kan

© Laura Bertone
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nog alle kanten uit. Ik moet blijven prospecteren.” In tegenstelling tot andere
ondernemers in Greenbizz wou Castel
liever niet met investeerders samenwerken. “Dat had het voor mij misschien iets
makkelijker gemaakt. Maar die verwachten ooit iets terug en het risico bestaat
dat je dan gaat afwijken van je originele
visie.”

Congo
“Mijn ouders hadden een kruidenierszaak vlakbij Vorst Nationaal. Ik moest
mee leveren en goederen halen. Sommigen deden thuis de afwas, ik hielp
mee in de winkel.” Quentin had echter
geen ambitie om de zaak over te nemen
en studeerde voor leerkracht lager onderwijs. Zijn stage deed hij in Congo.
“Mijn vader was Fransman en deed zijn
legerdienst in Afrika. Ik hoorde altijd zijn
verhalen en die trokken mij aan.”
“Hoe die mensen geëngageerd zijn in hun
gemeenschap: dat was een eye-opener.
Ze stelden me ook voor om goederen
mee te nemen, te verkopen en het geld
terug te brengen. Maar ik was te jong en
onervaren om zoiets te doen. Toen wist
ik dat ik met die mannen handel wou
drijven. Want ze hebben fantastische
producten die door logistieke en politieke problemen niet eens tot in hoofdstad
Kinshasa raken.” Een aantal jaren en
cursussen later ging Castel aan de slag.
Een specialty coffee produceren
vereist aandacht voor de details. “De
meeste koffieboeren werken in een
coöperatieve met als doel zoveel mogelijk koffiebessen te oogsten en te
verkopen aan een multinational. Veel
besjes zijn op dat moment nog niet rijp
en dat haalt de kwaliteit van de koffie
naar beneden.” Om die reden betaalt
Mané Noka de plukkers per dag en niet
per kilo. “Daardoor kunnen ze rustiger
en beter werken.”
“In Kameroen werk ik met een groep
boeren die niet meer willen exporteren
aan multinationals maar die de verkoop
zelf in handen nemen. Voor hen heb ik

een crowdfunding georganiseerd voor
een washing station, een machine die
de besjes scheidt van de bonen. Zo kunnen ze het productieproces meer in
eigen handen nemen en zelfstandiger
werken. Vroeger hadden ze geen keuze
en moesten ze wel aan een lage prijs
verkopen aan multinationals. Het was
dat of in de vuilbak.”

Fair trade is niet genoeg
Een eerlijke prijs betalen voor koffie,
het doet denken aan de Max Havelaars
en Oxfams van deze wereld. Wat is dan
het verschil? “Fair trade is goed en noodzakelijk, maar het is niet genoeg. Het
bestaat al zo lang terwijl de koffieprijzen
amper gestegen zijn. Fair trade is er niet
in geslaagd, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, om de boeren echt zelfstandig te laten zijn. Ze krijgen een bonus per
kilo, maar die is belachelijk laag. Onze
boeren in Kameroen krijgen soms vier,
vijf keer de prijs van de markt.”
Quentin spreekt liever over collaborative
trade. “We steunen elkaar. Ik hielp hen
met die crowdfunding en zij betalen die

eigenlijk terug in de vorm van koffiebonen. Maar ik vraag hen niet om dat in
een seizoen terug te betalen. Ik denk dat
het een vrij uniek businessmodel is binnen de koffiewereld.”
“Mijn project zou niet haalbaar zijn
buiten Brussel. Ik heb restaurants en
bedrijven nodig die met duurzaamheid
bezig zijn. Die vind je sneller in een
grote stad.” De koffie van Mamé Noka is
ondertussen te koop in een aantal Brusselse zaken maar wordt ook geleverd in
een aantal restaurants. Binnenkort komt
daar ook een nieuwe bioscoop in Brussel
bij en een nieuwe zero waste-koffiebar.
“Een opvallende dynamiek: als duurzame onderneming trek je ook andere
duurzame ondernemingen aan. Zo ontstaat er een netwerk van ondernemers.
We lopen elkaar dikwijls tegen het lijf op
evenementen.”
“In 2017 vind ik duurzaam ondernemen
een verplichting voor de toekomst en
onze kinderen. Voor mij is een ecologische manier logisch. Het is de enige
manier. Veel mensen gaan er wel al bewuster mee om en ik heb het gevoel dat
dit ooit wel de norm zal worden. Zeker
in Brussel bloeit er echt wel iets: veel
mensen willen niets anders meer dan
traceerbare en lokale producten. “
blog.mamenoka.coffee

GESPREKSAVOND
OP DONDERDAG 1 MAART

Open Vld-Brussel en LVZ-Brussel
organiseren op donderdag 1 maart
een gespreksavond over het
boeiende thema van ondernemen in
Brussel.
Onder de naam Brusiness wordt
ingegaan op alle aspecten om als
ondernemer een zaak te starten
in Brussel. Ook komen bekende
en minder bekende ondernemers

zoals Wim Ballieu van Balls & Glory
getuigen over de uitdagingen en
valkuilen.
De avond heeft plaats in de
Melsensstraat 34 in 1000 Brussel
en begint om 19 uur. Parkeren kan
in parking Dansaert vlakbij. Ook
het centraal station en de metro
Katelijne zijn in de buurt.
Inschrijven kan bij info@elsampe.be
of telefonisch op 02-549.65.24.

15

Ondernemen in Brussel:
wij wijzen u de weg

Brussel is en blijft nog steeds het
economische centrum van België.
Naast de bekende zwaargewichten
is Brussel vooral een gewest van
kleine en middelgrote zelfstandigen. Maar ook de toekomst oogt
rooskleurig wanneer blijkt dat 1
op de 3 start-ups in België Brussels is.
Om het ondernemerschap te stimuleren beschikt het gewest over een
enorm arsenaal aan ondersteuningsmaatregelen, subsidies en gerelateerde
activiteiten. Om door het bos de bomen te kunnen zien wil BRUSINESS
naast het stimuleren van ondernemers,
ook een duidelijke uiteenzetting brengen op de geplande debat avonden.
Want een goed ondersteunde starter
heeft een goede kans op slagen.

1819.BRUSSELS

je noden en verwijst je door naar de
meest geschikte publieke of private
instelling. Daarnaast staat impulse ook
in voor gepersonaliseerde coaching en
contacten.

CITYDEV.BRUSSELS
Bij het lokaal economieloket van CITYDEV kan je terecht voor eender welke
vorm van huisvesting voor jouw bedrijf.

BECI
Beci vertegenwoordigt en behartigt
de belangen van de Brusselse ondernemingen bij de lokale, gewestelijke,
federale en internationale overheden.
U kan er ook terecht voor advies op
het vlak van fiscale, sociale en handelswetgeving, regionale economie,
internationale aangelegenheden, opleidingen en ondersteuning voor het
oprichten en overlaten van bedrijven.
Daarnaast kom je ook terecht in een
hecht netwerk van ondernemers in
Brussel.

• BRUCOFIN
Co-financiering van kleine KMO’s in
samenwerking met banken.

• BRUSTART
Financiering van jonge, vernieuwende
ondernemingen.

• EXPORTBRU
Financiering van exporterende bedrijven.

• BRUPART
Financiering van zelfstandigen, KMO’s
en heel kleine ondernemingen, buiten
de kanaalzone. Na de regionalisering
van het participatiefonds kwam deze
voor Brussel bij BRUPART terecht.

• SCREEN.BRUSSELS
Financiering van audiovisuele ondernemingen in Brussel.

GREENBIZZ.BRUSSELS

Om alvast de omtrek van het aanbod
te analyseren kan een kijkje op de site
1819.brussels geen kwaad. Deze onthaalsite probeert u zo goed mogelijk
naar de meest accurate instantie door
te verwijzen. Kijk zeker eens naar hun
gratis te downloaden checklists. Die
zijn goud waard.

Als eerste incubator voor de creative
sector in België, helpen zij starters
in de creative sector. Deze incubator
bevindt zich in het ING Art Center.

Duurzaam ondernemen? Greenbizz
biedt bedrijven en starters de infrastructuur om verder te groeien. Gevestigd naast Tour&Taxis beschikken
ze over co-workingspaces en ateliers.
Bovendien kan je er terecht voor ondersteuning en workshops.

ATRIUM.BRUSSELS

FINANCE.BRUSSELS

GREENTECH.BRUSSELS

Het gewestelijk agentschap voor handel, Atrium, levert ondersteuning en
begeleiding bij het openen van een
handelszaak. Ook na de start blijft
Atrium een vertrouwde partner, en
helpt je mee bij te sturen waar nodig.
Bovendien zijn hun diensten gratis.

IMPULSE.BRUSSELS
Het niet te missen aanknopingspunt
voor elke man of vrouw met een bussinessplan. Dit agentschap analyseert

CREATIS

• GIMB
De gewestelijke investeringsmaatschappij Brussel is al lang een gevestigde waarde, die bedrijven helpt groeien
door financiële ondersteuning.

• BRUSOC
Ondernemen in de kanaalzone? Brusoc
helpt je aan ondersteuning en financiering.

Deze dienst ondersteunt ondernemers
met een idee welke verband houdt met
het milieu, de circulaire economie of
de energie sector.

MAD.BRUSSELS
MAD Brussel levert begeleiding en
ondersteuning aan alle starters en
ondernemers inzake mode en design.
Je kan er ook terecht voor interessante
tentoonstellingen en workshops.
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“Er is geen behoefte aan een nieuw
statuut tussen werknemer en 
zelfstandige. Wel moet er een betere
wettelijke o mkadering komen voor
freelancers. Die markt is drie keer
zo groot als die van uitzendwerk’’

“Onze containers met ananas uit
Costa Rica komen in het weekend in
Antwerpen aan. Vroeger kwamen die
op maandag per vrachtwagen naar
Brussel. Nu doen we dat per binnenschip. We kunnen nog altijd op
dinsdag aan groot- en kleinhandel
verkopen”.
Jurgen De Witte, ceo Groep Achiel De Witte,
groothandel in groenten en fruit

Alain Dehaze, ceo Adecco Group

Buurtwinkels

rukken verder op

Er zijn 7.163 voedingswinkels in ons land. Iets meer
dan één op vijf is een buurtsupermarkt maar die nemen al
een marktaandeel in van meer dan 30 procent,
in Vlaanderen zelfs 35 procent. Met hun nabijheid,
hun versaanbod en hun ruime openingsuren sluiten ze
goed aan op de behoeften van de consument.
• Grootwarenhuizen/hypermarkten : 597 (- 8)
• Buurtsupermarkten: 1.352 (+ 8)
• Discounters: 737 (+ 2)
• Superettes/kleine winkels: 4.477 (=)
• Totaal 7.163

Marktaandeel:

Superettes en
kleine winkels 4,7 %

Er zijn al 120.000 Vlamingen die hun brood verdienen
als freelancer. Dat zijn zelfstandigen die geen personeel
in dienst hebben en die hun kennis of creativiteit op
tijdelijke of projectbasis “verhuren” aan bedrijven.
Het gaat om raadgevers, makelaars, consultants
en ICT- of immobiliënspecialisten.

6 op tien
Zes op de tien Vlamingen gaan
altijd werken, ook als ze zich daar
te ziek voor voelen.

Discounters
15,4 %

Buurtsupermarkten
30,4 %

120.000
freelancers

Grootwarenhuizen/
hypermarkten 49,5 %
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11 procent minder
50-plussers die vrijwillig overstappen naar een andere job,
leveren gemiddeld 11 procent brutoloon in.
Ze kiezen bewust meer voor extralegale voordelen,
opleidingskansen of extra verlof. Het aandeel
van 50-plussers in alle nieuwe aanwervingen is gestegen
van 4 naar 6 procent, toch een verdubbeling op vijf jaar tijd.

1 op 4
1 op 4 vrachtwagens rijdt leeg rond. De andere zijn
slechts voor 57 procent gevuld. Gemiddeld wordt
43 procent van de capaciteit benut. Daar 10 procent
bij doen (tot 53 procent) door het delen van
transportnetwerken, zou Europese bedrijven
160 miljard euro laten besparen.

Helft starters

onvoldoende voorbereid

Bijna de helft van alle startende ondernemers geeft aan
onvoldoende voorbereid te zijn geweest bij het lanceren van hun zaak
of activiteit. Grootste verrassingen zijn de administratie
en klanten die niet of te laat betalen.

Robots

komen eraan
De toenemende automatisering zal een effect hebben op 94 % van alle jobs in ons land.
Tegen 2030 dreigen er 160.000 banen te sneuvelen. Maar de nieuwe technologieën kunnen
ook voor 200.000 nieuwe jobs zorgen.
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Kortweg Cycling Travel maakt
met fietsvakanties op maat
de droom van wielertoeristen waar

“Trainen in Spanje

zoals Van Avermaet en Gilbert”
Je kan het je in deze wintertijden moeilijk voorstellen,
maar straks trekken de professionele wielerploegen
naar de zon om er zich voor te bereiden op een nieuw
seizoen. In het Spaanse gebergte bijvoorbeeld.
Met Kortweg Cycling Travel kan iedere wielerfan
dat gevoel ervaren op zijn eigen fiets. Jan Almeye en
Yannic Demeyer stippelen prachtige fietsvakanties
uit voor iedereen die meer wil dan het wekelijkse ritje
rond de kerktoren.
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Dankzij ervaren begeleiders ontdek je
met Kortweg de prachtigste fietsroutes.

Altijd fijn om binnen te wandelen in
een kersvers kantoor, want nog voor de
officiële opening begin december mogen
wij Jan Almeye interviewen aan zijn
nieuwe bureau. Samen met zijn vrouw
Yannic runt hij Kortweg Cycling Travel
vanuit dit pand in Deinze. Trainen zoals
de profs – in combinatie met ontspanning en fun - , dat is het uitgangspunt
van deze specialist in fietsvakanties en
wielerstages op maat. Het hele verhaal
begon ook met een echte prof. “Toen
mountainbiker Filip Meirhaeghe zijn carrière herlanceerde, vroeg hij me om zijn
fietsreizen te organiseren”, vertelt Jan
Almeye. “Voor zijn wedstrijden en stages
zocht ik dan naar de juiste faciliteiten.
Een jaar later trok ik mijn stoute schoenen aan. Ik sprak de Lotto-ploeg, die zijn
service course op dat moment in Deinze
had, aan en mocht voor hen de accommodatie voor wedstrijden en stages in
binnen- en buitenland organiseren.”
Uit die ervaring stelde Jan zich de vraag:
bestaan er op eenzelfde basis als de
profs ook trainingsstages voor wielertoeristen? “In samenwerking met Wielerbond Vlaanderen organiseerden we voor
die doelgroep onze eerste fietsvakanties
in Calpe en Mojacar. Ze kregen er dezelfde faciliteiten als de profs: fietsbegeleiders, volgwagens, verzorging en meca-

niciens die hun fietsen perfect afstellen.”
Hun eigen fiets, dus. Net dat element is
een belangrijke factor geweest in het
succes van de fietsvakanties van Kortweg. Jan: “Ik zou het zonde vinden dat
mensen betalen voor een buitenlandse
stage om dan niet op de fiets te kunnen
rijden waarmee ze in België honderden
kilometers afleggen. Daarom hebben we
altijd flink geïnvesteerd in professioneel
fietstransport. Naast twee ingerichte
camionettes met aanhangwagen, hebben we nu een heuse wielerwagen met
keuken, werkbank en zonneluifel. Op
drie locaties in Vlaanderen kan je je fiets
vooraf inleveren, zodat hij klaarstaat
wanneer je bij ons aankomt in het hotel.”

Mojacar
De meeste sportievelingen kloppen bij
Kortweg aan voor een fietsvakantie in
Mojacar. Jan legde er de voorbije jaren
een stevige basis en is er een graag geziene gast. Elk jaar brengt hij zo’n 1.300
deelnemers naar het dorpje in Andalusië. “We zijn 16 tot 18 weken aanwezig
in Mojacar. Je vindt er een uitstekend
parcours voor wielertoeristen. Calpe is
ook populair, maar biedt een zwaarder
trainingsgebied. In het zuiden van Spanje vonden we in Rota nog een nieuwe
locatie. Het is een heel ander fietsgebied:

vlak, lichtjes golvend. Daar mikken we
eerder op de beginnende fietser. Het
hotel ligt er aan de kust. Met een strandbar en de zee is het naast fietsen dus ook
een heel aangename vakantiebestemming.” Ook Mallorca werd onlangs aan
het aanbod toegevoegd en Jan sluit niet
uit dat er nog bestemmingen bijkomen.
Inschrijven voor een fietsvakantie kan
individueel. Afreizen gebeurt in groep.
“Bij aankomst op de luchthaven staat een
Kortweg-medewerker klaar. Met de bus
gaat het dan naar hotel, gevolgd door
een lunch. Even later zitten we al op de
fiets voor een eerste korte tocht. Elke
avond volgt een briefing over de volgende ritten. Op het eind van de week rijden
we onze ‘Koninginnenrit’. Dan zitten we
soms tot wel zes uur op de fiets. Fietsen
zonder zorgen en ‘cycling with a smile’,
is ons credo. Met een begeleiding van A
tot Z komt dat neer op: fietsen, eten en
slapen.”

Wielerhelden achterna
Trainen in Spanje doe je bij Kortweg niet
zomaar. Dankzij ervaren fietsbegeleiders
ontdek je prachtige routes. Deelnemers
kunnen voor de tochten naargelang
hun niveau aansluiten bij verschillende
fietsgroepen. “Goede begeleiders zijn
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Jan Almeye
Zaakvoerder Kortweg Cycling Travel

Tijdens het seizoen
vlieg ik elke week op en af
naar Spanje. Ik stap uit
de luchthaven en rij van de
ene locatie naar de andere.
Ik wil zoveel mogelijk
klanten zien.
Jan Almeye en Yannic Demeyer.

van levensbelang voor onze organisatie.
Ze moeten perfect aanvoelen wat de
wensen en verwachtingen zijn van onze
klanten. Ik ben zelf ook fietsbegeleider
geweest, maar nu de zaak zo is gegroeid,
heb ik daarvoor niet meer de tijd. Tijdens het seizoen vlieg ik elke week op en
af naar Spanje. Ik stap uit de luchthaven
en rij van de ene locatie naar de andere.
Ik wil zoveel mogelijk klanten zien. Met
hun feedback werken we elke dag aan
de beste service. De concurrentie wordt
groter, maar dat houdt ons scherp.”
Wat maakt een buitenlandse fietsvakantie zo aantrekkelijk? “De wielertoerist
vereenzelvigt zichzelf graag met een Van
Avermaet of Gilbert”, weet Jan. “Hij wil
dezelfde ritten rijden, kijk maar naar het
succes naar de tochten voor wielertoeristen die georganiseerd worden daags
voor de echte klassiekers. Maar het
gaat verder: wie aan een fietsvakantie
deelneemt, kan zeggen dat hij of zij in
hetzelfde hotel heeft geslapen als hun
wielerhelden, want ook de nationale wielerploegen hebben hier getraind. We zien
ook meer en meer vrouwen deelnemen.
Hun fietsniveau wordt steeds beter.”
Naast de eigen vakanties werkt Kortweg
ook projecten op maat uit. Voor verenigingen, clubs of firma’s die in België of

Europa een (meerdaagse) tocht willen
rijden, bijvoorbeeld. Daarnaast is samen fietsen uitgegroeid tot een geliefde
netwerkformule. Fietsen is het nieuwe
golven, wordt wel eens gezegd en dat
ziet Jan graag gebeuren: “Fietsincentives
winnen aan populariteit. Veel bedrijven
willen hun medewerkers een sportief
programma aanbieden. Het idee vertrekt
meestal bij een CEO of HR-manager bij
wie fietsen in het DNA zit. Wij bekijken
vooraf de faciliteiten en werken de
ritten uit. Dat leidt vaak tot mooie uitdagingen. Zo was het de wens van een
CEO om met 200 medewerkers op een
top boven de 2.000 meters te staan. Met
225 mensen hebben we dan de Stelvio
beklommen. Ieder op zijn tempo. Zo’n
doel bereiken, zorgt voor een enorme
dynamiek tussen de medewerkers. Ze
motiveren elkaar.”

Grenzen verleggen
Ook buitenlandse wielertoeristen kennen de service van Kortweg. Ze roepen
de hulp van Jan en Yannic in wanneer
ze naar hier komen om er bijvoorbeeld
Parijs-Roubaix of Luik-BastenakenLuik voor wielertoeristen te rijden. “We
regelen hun verblijf en voorzien kwaliteitsvolle fietsen als ze dat willen. Tegenwoordig staan er aan die klassiekers

meer buitenlanders dan Vlamingen aan
de start. Aan de andere kant verleggen
ook onze wielertoeristen hun grenzen.
Ze willen bijvoorbeeld deelnemen aan
toertochten met een X-aantal hoogtemeters en trekken daarvoor naar het
buitenland.”
Het is een van de redenen waarom Kortweg volgend jaar in en rond Mojacar
voor het eerst een eigen fietsorganisatie
inricht. “Tijdens de Gran Fondo Costa
Almeria zal je kunnen kiezen voor een
tocht van 120 of 208 km. De hoogste
top van de Sierra Cabrera is 919m hoog.
Voor deze eerste editie mikken we op
enkele honderden deelnemers uit verschillende landen. Het wordt een samenwerking met lokale partners: zij zijn voor
het idee gewonnen en vertrouwen ons.
Voor het toerisme spelen we er al jaren
een belangrijke rol.”
De Gran Fondo Costa Almeria wordt
gereden op zaterdag 26 mei 2018.
Meer informatie: www.gfca.es
Kortweg Cycling Travel
Gaversesteenweg 81 3B, 9800 Deinze
info@kortweg.be
Alles over de fietsvakanties, -reizen,
-incentives en –verhuur vind je op
www.kortweg.be.
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nomineert
14 zakelijke ideeën



De ondernemingsplanwedstrijd
Bizidee nomineerde 14 zakelijke
ideeën waaruit eind december de
laureaten worden bekendgemaakt.
Het gaat om:
Crimibox, een innovatief
••
spelconcept waarbij je
thuis met de post een onopgeloste misdaad case krijgt
toegestuurd
•• Jointechnix bestaat uit slimme naaitechnieken om afgedankte producten
automatisch uit elkaar te halen
•• BuildEye is een opvolgingstraject

voor particuliere bouwprojecten
•• Ms. Bay recycleert de huiden van
zalmen uit de industriële visserij als
duurzaam alternatief voor leder
•• Wafl. wil de gevulde wafel heruitvinden als gezonde snack
Play it Safe leidt
••
werknemers op
over veiligheid en
preventie via
mobiele games
•• JuuNoo is een vaste maar demonteerbare en herplaatsbare interieurwand
•• Petit Pourri is een no-nonsenselabel
voor baby’s en kinderen.

OOG verhuist
in Gent

Hoe bereik ik familiaal geluk, gezondheid, onafhankelijkheid en
kan ik tegelijkertijd toch een succesvolle vrouwelijke ondernemer
zijn? Het is een vraag die veel beginnende, ondernemende vrouwen
wakker houdt. Durf, leef & onderneem! is het verhaal van een
succesvolle, gelukkige vrouw die ooit zelf een zoekend en onzeker
meisje was.
Nathalie Arteel is ondernemer in hart en nieren. Haar succes
kwam er niet zomaar. Het was een lang traject met veel vallen en
opstaan. De lessen die ze in de afgelopen 25 jaar leerde tijdens haar
uitdagende reis maar ook de honderden gesprekken die ze voerde
met heel wat boeiende vrouwen uit het bedrijfsleven, verzamelde
ze in deze handleiding. Zo wil ze een bron van inspiratie zijn voor
andere vrouwen die een professionele droom koesteren, maar de
kennis of het vertrouwen missen om die droom te realiseren.
Durf, leef & onderneem! is een warme, inspirerende gids die zich
richt tot avontuurlijke vrouwen, tot durvers die de sprong naar het
ondernemerschap willen wagen, of die hun carrière naar een hoger
niveau willen tillen. Je vindt er heel wat praktische tips in terug die je
op een eenvoudige manier kunt toepassen in je eigen leven.
Dit boek leert je kennismaken met de ondernemersgedachte en
begeleidt je naar een nieuwe manier van leven waar initiatief,
zelfvertrouwen, gezondheid, onafhankelijkheid, familiaal geluk en
succes centraal staan.
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789059 087729

DURF, LEEF & ONDERNEEM!

Nathalie Arteel
stopte dertig jaar geleden haar studies om samen met haar man het
bedrijf – een kleine winkel – van haar schoonouders over te nemen.
Vandaag is dat bedrijf, Arteel, uitgegroeid tot een stevige kmo,
die exporteert naar 39 landen. Naast de productie en verkoop van
klassieke relatie- en geschenkconcepten helpt Arteel bedrijven om
medewerkers te motiveren en te waarderen met online en oﬄine
tools. Met zijn waarderings- en loyaliteitsprogramma’s is Arteel ook
graag gezien bij ’s werelds grootste bedrijven. In 2011 werd Nathalie
door de Europese Commissie verkozen tot ambassadrice voor
vrouwelijk ondernemerschap in ons land. In 2013 eindigde Nathalie
als enige Belgische vrouw in Londen bij de vijf ﬁnalistes voor de
Europese ‘Woman in sales award’.

•• Mr Manchette is een ecologisch
merk voor mannenhemden
•• Baker ondersteunt ouders die prematuur (dreigen te) bevallen
•• Oak Tree Projects bouwt betaalbare
en inclusieve cohousing voor volwassenen met een zorgbehoefte

Winnaars boek
Nathalie Arteel
Nathalie Arteel

Het Ondersteuningspunt
 ndernemers van de stad Gent
O
(OOG) verhuist op 3 j anuari
naar het Administratief
Centrum (AC) Zuid aan het
Woodrow Wilsonplein 1. OOG is
het unieke gratis aanspreekpunt
voor Gentse bedrijven. Meer op
www.stad.gent/ondernemen.

•• De Make Up Truck is een te huren
mobiel schoonheidssalon
•• Gustaaf Klimt wil een zaal bouwen
om te boulderen, een klimdiscipline
Brutus maakt gezonde
••
lunchboxen voor kinderen

In de vorige editie van Vrij Ondernemen
lazen we het boeiende ondernemersverhaal
van Nathalie Arteel.

Handleiding
voor een gelukkig,
gezond en
succesvol leven

Ze bundelde 30 jaar
ervaring in Durf,
leef & onderneem!

(Voor avontuurlijke vrouwen)

Nathalie Arteel

DURF, LEEF &
ONDERNEEM!

We mochten tien
gesigneerde exemplaren van haar boek
weggeven.

Dit zijn de winnaars:
Kerstin Van Bulck
Véronique Baeyens
Eddy Ladang
Natalie Welleman
Philip De Nayer
Wanda Bellemans
Barbara Boels
Laurence Verwee
Virginie Ducarmon
Jean Pierre De Maesschalck
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Lagere sociale bijdragen
voor startende zelfstandigen
Door Tom Lacres
In het Zomerakkoord van de federale regering is een verlaging van de sociale bijdragen
voor startende zelfstandigen in hoofdberoep voorzien. De maatregel zal geleidelijk
in werking treden vanaf 1 januari 2018.

Gevolgen

Nu betalen starters in hoofdberoep gedurende de eerste drie kalenderjaren van
hun zelfstandige activiteit 664,81 euro
sociale bijdragen per kwartaal berekend
op een minimuminkomen van 13.296,25
euro. Dit ziet er als volgt uit: tabel 1.

Startende zelfstandigen zullen in het
nieuwe systeem in de eerste twee jaar
van hun zelfstandige activiteit minder
sociale bijdragen betalen.
Een belangrijke opmerking is wel dat het
hier gaat over voorlopige sociale bijdragen. Wanneer het definitief beroepsinkomen bekend is (dat is 2 jaar later), dan
volgt er een regularisatie. Dit wil zeggen
dat de zelfstandige dan definitieve bijdragen moet betalen op basis van zijn effectief beroepsinkomen. Wie in deze eerste
twee jaar meer verdiend heeft moet zich
dan verwachten aan een herziening van
de bijdrage. Hoe lager de voorlopige
bijdrage, hoe zwaarder de regularisatie
dan zal zijn.
Als zelfstandige zult u dus moeten
zorgen voor een goede financiële planning van uw werkelijk te verwachten
bijdrage. Als u veel meer verdient dan

Nieuwe regeling
In de nieuwe regeling zullen er progressieve inkomensdrempels worden
ingevoerd voor de berekening van de
minimale sociale bijdrage van zelfstandigen in hoofdberoep, voor de eerste twee
jaar van de sociale bijdragen. De nieuwe
regeling ziet er als volgt uit*: tabel 2.
In 2019 zal de bijdragedrempel voor
startende zelfstandigen in hun tweede
jaar activiteit ook worden verlaagd. Dit
drempelbedrag is nog niet bekend.
Tabel 1

Bijdragedrempel huidige regeling

Kwartaalbijdrage huidige regeling
(zonder beheerskost)

1e jaar

€ 13.296,25

€ 664,81

2e jaar

€ 13.296,25

€ 664,81

3e jaar

€ 13.296,25

€ 664,81
* tabel op basis van info Ministerraad 27/10/2017

Tabel 2

Bijdragedrempel nieuwe regeling

Kwartaalbijdrage nieuwe regeling
(zonder beheerskost)

1e jaar

€ 6.866,25

€ 343,31

2e jaar

€ 13.296,25

€ 664,81

3e jaar

€ 13.296,25

€ 664,81

de zeer lage drempels die zullen worden
ingevoerd dan hebt u er alle belang bij
om meteen een bijdrageverhoging aan te
vragen op basis van uw werkelijke inkomen. Anders zal de bijdrage die u twee
jaar later moet bijbetalen groot zijn en
dat kan later vooronaangename verassingen zorgen.

Lacres

Huidige regeling

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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Nieuwe pandwet
in werking op 1 januari
Door Frederic Leleux

De nieuwe pandwet is inmiddels reeds meer dan drie jaar oud, maar treedt op 1 januari 2018
eindelijk in werking. Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen op het vlak van pandrechten,
eigendomsvoorbehoud en retentierechten op roerende goederen. De eerste twee rechten
kunnen voortaan worden ingeschreven in het Nationaal Pandregister.

2. Het eigendomsvoorbehoud

Degene die een schuld heeft of aangaat, professioneel of particulier, kan
een of meerdere roerende goederen in
pand geven als waarborg voor de betaling van die schuld aan de schuldeiser.
Behalve ingeval van pand op de handelszaak of op schuldvorderingen, die
door kredietverstrekkers dikwijls geëist
worden, kon tot nu toe een dergelijk
pandrecht slechts bestaan door het goed
effectief in handen van de schuldeiser
af te geven. Voortaan kan dit pand ook
tot stand komen door een schriftelijke
overeenkomst, waarbij de schuldenaar
in het bezit blijft van het goed. Dit is
een aanzienlijk voordeel, bijvoorbeeld
bij inpandgeving van een dure machine,
waarbij de schuldenaar die verder in zijn
bezit houdt en kan gebruiken.

Algemene verkoopsvoorwaarden, waarin
staat dat de verkoper eigenaar blijft van
de koopwaar tot aan de volledige betaling ervan, zijn schering en inslag. In de
nieuwe wet wordt deze mogelijkheid
uitgebreid tot andere overeenkomsten,
zoals aanneming waarbij naast het werk
ook goederen geleverd worden door de
aannemer. Voorheen kon de verkoper
zijn recht ook enkel laten gelden wanneer het verkocht goed nog in natura
aanwezig was bij de verkoper en nog niet
verwerkt, vermengd of vervangen was.
In de nieuwe wet is dat anders en blijft
het eigendomsrecht zelfs gelden wanneer de goederen reeds geïncorporeerd
zijn in een onroerend goed, maar op
voorwaarde dat het eigendomsvoorbehoud in het pandregister is geregistreerd.
Dit is een aanzienlijke verbetering voor
onder andere leveranciers van materialen en apparaten die in de bouw verwerkt worden.

Belangrijk is dat een dergelijk pandrecht
tegenstelbaar is aan derden door inschrijving in het pandregister. Een derde
bijvoorbeeld, die het verpande goed
gekocht heeft, zal het pandrecht van de
schuldeiser moeten respecteren, tenzij
de koper ter goeder trouw het goed
verworven heeft zonder kennis van het
pand. Een professionele koper kan zich
daar echter niet op beroepen en zal dus
best het pandregister controleren vooraleer een roerend goed aan te kopen!

3. Het retentierecht
Degene aan wie een goed afgegeven
wordt, heeft het recht dit te behouden
totdat de schuldvordering, die ermee
verband houdt, is voldaan. Dit beginsel
werd reeds eerder algemeen aanvaard,
maar krijgt nu voor het eerst een wettelijke basis. De schuldeiser heeft niet
het recht dit goed te verkopen, enkel

om dit te behouden als drukkingsmiddel
voor de betaling en hij verliest het recht
van zodra hij het goed niet meer in zijn
bezit heeft. Een van de bekendste voorbeelden is de garagist die het voertuig
bij zich houdt totdat de factuur van de
herstelling betaald is. Het uitoefenen van
een retentierecht op een goed tot aan de
betaling van andere facturen, die geen
betrekking hebben op het goed dat op
dat ogenblik in handen van de schuldeiser is, kan slechts middels een overeenkomst (bijvoorbeeld in de algemene
voorwaarden).
Het pandregister is te vinden op https://
financien.belgium.be/nl/E-services/pandregister.

Leleux

1. Het pand

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

fiscaal weer wat aantrekkelijker
Door Marc De Munter
De jongste maanden is er heel wat te doen geweest rond de fiscale hervormingsplannen
van de regering-Michel. Na wekenlang overleg kwam er eind juli witte rook uit de schouwen
van de Wetstraat met het zogenaamde Zomerakkoord, dat een ingrijpende fiscale hervorming,
voornamelijk van de vennootschapsbelasting, in de steigers zette.
Hierna wordt verder ingegaan op de tariefverlaging.

Fase 1: 2018 en 2019
Het nominaal tarief van 33% daalt naar
29%, terwijl de crisisbelasting daalt van
3 naar 2%. Het globaal tarief daalt bijgevolg van 33,99% naar 29,58%.
Daarnaast geldt er voor KMO-vennootschappen een verlaagd vlak tarief van
20% op de eerste 100.000 euro belastbare
winst. Om hiervan te genieten moet de
betrokken vennootschap aan de voorwaarden voldoen die reeds golden voor
het verlaagd opklimmend tarief (op één
uitzondering na) en kwalificeren als ‘kleine’ vennootschap in de zin van het vennootschapsrecht. Concreet gaat het om:
(i) twee opeenvolgende jaren niet meer
dan één van de volgende criteria overschrijden, eventueel op geconsolideerde
basis:
(a) een balanstotaal van 4.500.000 euro
(b) een jaaromzet (excl. BTW) van
9.000.000 euro
(c) een gemiddeld personeelsbestand
van 50 voltijdse equivalenten
(ii) de aandelen worden voor meer dan
50% aangehouden door natuurlijke personen

(iii) de aandelenparticipaties die de vennootschap zelf zou houden overschrijden
niet 50% van het fiscaal kapitaal of de
som van kapitaal en belaste reserves
(iv) de vennootschap is geen beleggingsvennootschap of gelijkaardige vennootschap met een afwijkend fiscaal stelsel
(v) de vennootschap keert jaarlijks een
minimum bedrijfsleidersbezoldiging uit
van 45.000 euro bruto (voorheen 36.000
euro).
Dit betekent dat kleine vennootschappen
die aan bovenstaande voorwaarden voldoen op hun eerste 100.000 euro winst
in totaal 20,40% belasting gaan betalen in
2018 en 2019, en de winst daarboven aan
29,58%. Vanaf 2020 dalen deze tarieven
naar respectievelijk 20% en 25%. Voorwaarde is wel dat minstens één bestuurder of zaakvoerder (natuurlijke persoon)
een bezoldiging ontvangt van minstens
45.000 euro per jaar. Indien de belastbare
basis lager ligt, dan mag de bezoldiging
dalen naar het bedrag van het belastbaar
resultaat.
Belangrijk is tenslotte ook dat de bezoldigingsvoorwaarde niet geldt voor
nieuwe vennootschappen die niet meer
dan 48 maanden zijn ingeschreven in de
Kruispuntbank van ondernemingen.

Fase 2: 2020 en volgende
Het nominaal tarief daalt verder van
29% naar 25% en de crisisbelasting valt
weg. Voor KMO-vennootschappen geldt
een vlak tarief van 20% voor de eerste
100.000 euro winst, onder de hierboven
beschreven voorwaarden.

Besluit
Voornamelijk voor kleine KMO-vennootschappen zal de nominale fiscale druk
vanaf 2018 voelbaar dalen, zij het dat
anderzijds ook een reeks compenserende maatregelen hun intrede zal doen
en de uit te keren bezoldiging met 9.000
euro per jaar stijgt. Daarnaast zullen
KMO-vennootschappen die gebruik
kunnen maken van het 15% tarief inzake
roerende voorheffing op dividenden
hun aandeelhouders voordeliger dan
voorheen kunnen belonen
via dividenden, waardoor het
netto-inkomen (na vennootschapsbelasting en roerende
voorheffing) stijgt tot vlot
boven 60%, in vergelijking
met ongeveer 48 - 50 % voor
bezoldigingen.

De Munter

De voornaamste doelstelling van de
regering is het Belgisch tarief inzake
vennootschapsbelasting (thans 33% plus
3% crisisbelasting, samen 33,99%, naast
het verlaagd opklimmend tarief voor
KMO-vennootschappen) dichter te laten
aanknopen bij het gemiddelde tarief in
de EU en de OESO-landen. De tariefverlaging zal in twee fasen verlopen. De
eerste fase omvat de (boek)jaren 2018 en
2019 en de tweede fase start vanaf 2020.

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
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Wil u nog beter op de hoogte blijven van vormingsinitiatieven en -activiteiten?
Bekijk de kalender op de vernieuwde website www.lvz.be.

Ondernemen
15

Deblokkeren gezondheidszorgen

Jammer genoeg zijn er nog een pak zelfstandigen die
hun medische kosten zelf moeten betalen. Het ziekenjan
fonds weigert in hun geval tussen te komen omdat ze
niet in orde zijn met hun sociale bijdragen. Dat zorgt er helaas
voor dat noodzakelijke zorgen ontoegankelijk worden. Toch
zijn er oplossingen om de gezondheidszorgen te deblokkeren.
- Organisatie: Dyzo
- Contact: inschrijven op www.dyzo.be
- Prijs: gratis
- Maandag 15 januari, van 13u tot 15u
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

22

Klachtenbehandeling

Klachten moet u beschouwen als marktonderzoek.
Ze zetten u aan om door de ogen van de klant naar
uw zaak te kijken. Als u van die klachten leert, dan
beheerst u veel beter het risico op herhaling. Deze vorming
toont hoe u klachten positief moet onthalen en waarom een
professionele afhandeling voor alle betrokken partijen winst
inhoudt.
- Organisatie: SBM i.s.m. Dienst Economie Stad Eeklo
- Contact: inschrijven via www.sbm.be
- Prijs: 15 euro
- Dinsdag 22 maart, vanaf 18u45
Stadskantoor Eeklo: Industrialaan 2, 9900 Eeklo
maa

27

Gezondheid
3/4

Baby-weekend

Alles over zwangerschap en kids van -9 maanden tot 4
jaar voor jonge ouders en hun kinderen. Met infodorp,
handelscentrum, winkelstraat en ontspanningsplein.
Contact: www.limburgsbabyweekend.be
Prijs: 8 euro
Zaterdag 3 en zondag 4 februari van 10 tot 18 uur
Grenslandhallen, Hasselt

feb

-

15

EHBO: reanimatie en gebruik AED

29

De Westhoek aan beide zijden
van de schreve

jan

De ‘schreve’ is de naam voor de grens tussen België
en Frankrijk die dwars door de Westhoek loopt.
Eeuwenlang maakte het Frans deel van de Westhoek deel uit
van het graafschap. Het was pas vanaf 1713 dat het gebied uit
elkaar viel. Tijdens deze lezing gaat historicus Jan Yperman
op zoek naar allerlei gelijkenissen en verschillen tussen beide
zijden van de schreve.
- Organisatie: Vormingplus Oostende-Westhoek
- Contact: inschrijven op www.vormingsplusow.be
- Prijs: 3 euro
- Maandag 29 januari, van 19u30 tot 21u
Bibliotheek Poperinge – De Letterbeek: Veurnestraat 71,
8970 Poperinge

Hoe gaat u om met verslikking en verstikking? Hoe en
wanneer legt u een slachtoffer in een stabiele zijligging? Tijdens deze EHBO-sessie komen reanimatie en
het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator)
aan bod met allerlei oefeningen.
- Organisatie: LM West-Vlaanderen
- Contact: inschrijven via 050 45 01 00 of gezondheidspromotie@lmwvl.be
- Prijs: LM-leden: € 5 / niet-leden: € 10
- Donderdag 15 maart van 10u tot 18u
Zorghotel Wellington: Nieuwpoortsesteenweg 112,
8400 Oostende
maa

Cultuur
okt
feb

Gerhard Richter | Over schilderen

Gerhard Richter is zonder twijfel een van de belangrijkste naoorlogse kunstenaars en staat bekend als
een vernieuwer van de schilderkunst. De tentoonstelling volgt een chronologisch parcours van zijn werk en toont
hoe Richter met zijn oeuvre inspeelde op historische en actuele
maatschappelijke omwentelingen.
- Organisatie: S.M.A.K.
- Contact: meer info op www.smak.be
- Van 21 oktober tot 18 februari
S.M.A.K.: Jan Hoetplein 1, 9000 Gent

Verenigingen
20

Succesvol communiceren in je gemeente

Tijdens deze gratis workshop gaat u na wat het doel is
van de communicatie van uw vereniging en hoe u dat
bereikt. U leert bij over de verschillende kanalen en
hoe inhoud en vormgeving op elkaar moeten afgestemd worden.
Breng gerust communicatiemateriaal van uw vereniging mee.
- Organisatie: Willemsfonds
- Contact: inschrijven via www.willemsfonds.be
of vorming@willemsfonds.be
- Prijs: gratis
- Zaterdag 20 januari om 10u
VOC De Sleutelbrug: Beenhouwerstraat 1-3, 8000 Brugg
jan

Een klare kijk!
Problemen met je zicht kunnen je flink hinderen
in het dagelijkse leven.
En de kosten voor kwaliteitsvolle
oogzorg kunnen soms hoger
oplopen dan je zou
verwachten.

Bij LM
bieden we je alvast
een tussenkomst voor :
✔ een bril en/of lenzen
✔ nachtlenzen
✔ een laserbehandeling
✔ een oogcorrectie met Near Vision CK
✔ oogpleisters voor kinderen

Surf naar www.lm.be > Voordelen en diensten > Optiek.
Je ontdekt er de tegemoetkomingen die voor jou gelden. Ga gerust
ook eens langs bij een LM-kantoor in je buurt voor meer informatie.

