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Onbetaalde facturen zijn voor veel zelfstandigen en
bedrijven kwelduivel nummer één. Je product of dienst
mag nog zo goed zijn, en je klant mag nog zo tevreden
zijn, als hij of zij niet of veel te laat betaalt, kom je als
ondernemer vroeg of laat in de problemen. Nog erger is
het als de overheid, die daarin je bondgenoot zou moeten
zijn, zelf één van de grote schuldigen is. De recente
cijfers over de b
 etalingsachterstand van de staat, met
het departement Justitie als weinig benijdenswaardige
‘kampioen’, spreken boekdelen. Bij de federale overheid
alleen gaat het om een totaalbedrag van 1,6 miljard euro
aan achterstallige betalingen waarop liefst 6,5 miljoen euro
aan verwijlintresten verschuldigd is. Van wangedrag en
onbehoorlijk bestuur gesproken.
Een ander heikel punt voor handelaars blijven openbare
werken voor hun deur of in de nabijheid van hun zaak. De
overheid beseft na zovele jaren ‘bewustwording’ nog altijd
maar nauwelijks welke impact die voor middenstanders
en bedrijven kan hebben. In Antwerpen presteren ze het
nu om de werken aan het Operaplein nog eens een jaar
langer te laten duren dan oorspronkelijk gepland. Misschien
kunnen we er ook nog eens een archeologisch onderzoekje
tegenaan gooien om wat oude potten en pannen op te
graven? Hoe dan ook, voor veel winkels en handelaars is dit
een nachtmerrie: minder inkomsten, extra kosten. En ook
hier schiet de overheid ruimschoots tekort in begeleiding en
compenserende maatregelen.
De mobiliteit in de meeste grote steden is op dit ogenblik
hoe dan ook problematisch. Dat jaagt de klanten naar
webshops. Maar de grootste internetwinkels bevinden zich
dan weer allemaal in het buitenland, omdat we er maar niet
in slagen hen naar ons land te lokken.

Luc Soens, directeur
Liberaal Verbond
voor Zelfstandigen
V.U.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel
T: 02-426.39.00, F: 02-426.34.17, info@lvz.be, www.lvz.be
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KBC IBAN BE57 4255 1900 2135, BIC KREDBEBB
Oplage: 29.500 ex.
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Jonge Palestijn Abdo Khawas opende in Gent zijn eigen kapsalon

Van vluchteling
tot kapper
Drie jaar geleden ontvluchtte hij Gaza en dobberde hij nog
op een bootje in de Middellandse Zee. Vandaag staat Abdo
K hawas te pronken voor zijn eigen kapsalon in Gent.
De 28-jarige Palestijn kwam na een odyssee van twee jaar
in België terecht en slaagde er in een zaak op te starten.
Vlakbij de Overpoort, pal in de Gentse studentenbuurt, opende Abdo Khawas in
januari van dit jaar zijn kapsalon. Hij knapte het pand volledig op. Met scherpe
prijzen mikt hij op het studentenvolk. “Het grootste deel van mijn klanten zijn
studenten. Ik krijg ze naar hier met kortingen en stempelkaarten. Net zoals in
een pitazaak”, lacht Abdo. De klanten zijn tevreden, de stiel werd er met de
paplepel ingegoten: “Ik help al van mijn tien jaar in het kapsalon van mijn vader.
Daar leerde ik alles.”
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Abdo Khawas

Onze boot werd
drie keer onderschept
door de douane.
Drie keer belandde ik
in de gevangenis.

Op de vlucht
De mensonterende omstandigheden in
de Gazastrook noopten Abdo tot vluchten. “De situatie was niet houdbaar. En
het is er niet op verbeterd sindsdien. Op
13 juni 2015 ben ik gevlucht uit Gaza.”
Op het scherm van zijn smartphone
toont hij ons de datum. Belangrijke
datums zullen tijdens het interview nog
oplichten. Het zijn mijlpalen.
Via Egypte, Turkije, Griekenland, de Balkan en Duitsland bereikt hij België. Een
gevaarlijke en moeilijke tocht per boot,
trein en te voet. Abdo kende al van in het
begin een aaneenschakeling van tegenslagen. “Mijn visum was vervallen en ik
zat twee maanden gevangen in een tran-

sitzone. Om vervolgens Turkije binnen te
raken, hadden we vier pogingen nodig.
Onze boot werd drie keer onderschept
door de douane. Drie keer belandde ik in
de gevangenis.”
“Macedonië mocht ik ook niet binnen.
Omdat ik een Palestijns paspoort had.
Als je van Syrië kwam, mocht je wel
binnen.” De tragische momenten gaan
gepaard met een uitbundige lach. Het
onderstreept de absurditeit die hij geregeld tegenkwam.
Het vervolg van zijn tocht maakte hij met
valse Syrische papieren. Dat duurde tot
Duitse autoriteiten hem onderschepten
en zowel de Syrische als Palestijnse
documenten vonden. “Wie ben jij nu?”

vroegen ze me. Ze dachten zelfs dat de
Palestijnse papieren de valse waren.”
Abdo schaterlacht als hij er aan terugdenkt.

Gentse Feesten
Begin 2016 kwam hij aan in België. In
Gent kreeg hij opvang. Op dat moment
zocht Cirq vluchteling-vrijwilligers. Die
vereniging organiseert al jaren controversiële en maatschappijkritische
evenementen tijdens de Gentse Feesten.
In 2016 was dat Batahlan, waarmee Cirq
scherp uithaalde naar de vluchtelingencrisis. Feestengangers konden er bijvoorbeeld zonder pardon van het plein
gegooid worden als ze de foute papieren
hadden.
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De vrijwilligersploeg bestond uit meer
dan zeventig nieuwkomers, waaronder
dus Abdo. “Ik werkte als kapper op Batahlan. Ik leerde er veel mensen kennen.
Zoals Bouchra Sawas, die nu in mijn
kapsalon werkt.” Meedoen aan het project vergemakkelijkte de integratie. Abdo
kan zich ondertussen goed uitdrukken
in het Nederlands. Toch moest hij even
wennen aan de gesloten Vlamingen. “In
Gaza kent de hele straat elkaar. Als je
hier bij je buur aanklopt om brood, legt
hij de weg naar de winkel uit”, zegt Abdo
met een knipoog.

Psycholoog
Uit die aangename ervaring op de Gentse
Feesten groeide de wens bij Abdo om
zelf een kapsalon te beginnen. “Van de
opstart tot nu werd ik geholpen door
microStart. Daar krijg ik coaching en begeleiding. Ik ben dankbaar voor de hulp:
een zaak starten is hier niet eenvoudig.”
In Palestina studeerde Abdo af als bachelor psycholoog. Dat diploma is echter
niet erkend in ons land. Een streep door
zijn rekening, want hij wou hier zijn
studies afmaken. Toch wil hij hier ooit
opnieuw studeren. Ondertussen stelde
Abdo vast dat een bezoek aan de kapper en de psycholoog niet altijd ver uit
elkaar hoeven te liggen. “Mensen vertellen me dikwijls hun problemen. Maar we
kunnen hier gelukkig veel lachen.”

Salon Hairmode
Zwijnaardsesteenweg 11
9000 Gent

microStart begeleidde
Abdo Khawas

“Examen bedrijfsbeheer
vormt struikelblok
voor vluchtelingen”
Een zaak opstarten in een nieuw land met een andere
taal, evident is het niet. Abdo klopte voor hulp aan
bij microStart. “We zorgen ervoor dat iedereen zijn recht
op economisch initiatief kan benutten”, legt partnership
manager Lens Lapauw uit. “Dat doen we door begeleiding
en coaching, we verlenen microkredieten
en oefenen invloed uit op het beleid.”
“Abdo volgde eerst een cursus
bedrijfsbeheer bij ons”, zegt Lens
Lapauw. “Daarna werkten we samen
de financiële planning uit en keken
we naar de haalbaarheid van zijn
kapperszaak. Abdo kan in het eerste
jaar ook zijn leefloon behouden als
hij te weinig zou verdienen.”

Ondernemen is integreren
MicroStart stapte ook in het Europese AZO!-project dat vluchtelingen begeleidt tot een zelfstandige activiteit.
Er zijn immers nog veel hindernissen
die vluchtelingen moeten nemen om
een onderneming uit te bouwen. “Het
examen bedrijfsbeheer moet anders:
de vorm is discriminerend, vooral
voor anderstaligen. Zo moet je in
Vlaanderen verplicht het examen in
het Nederlands afleggen. Bovendien
vereist het examen een universitair
taalniveau. Ook de bureaucratische

procedure en de hoge opstartkosten
voor een onderneming maken het er
niet makkelijker op. ”
De voordelen zijn nochtans groot
volgens Lens Lapauw: “Een zaak opstarten bevordert sociale integratie.
Kleine zelfstandigen creëren bovendien veel jobs wat essentieel is voor
de creatie van duurzame welvaart en
tewerkstelling. Dat is niet alleen in
het voordeel van kwetsbaren, maar
van de hele samenleving.”
De Vlerick Business School becijferde in 2014 dat de inspanningen
van microStart de overheid jaarlijks
een bedrag van 2,21 miljoen euro
opbrachten, door extra belastinginkomsten (1,12 miljoen euro) en
besparingen in de sociale zekerheid
(1,09 miljoen euro).
www.microstart.be
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geeft zin om
te ondernemen
in Brussel
Op de Brusiness-debatavond van
Open Vld en LVZ in Brussel bleek
duidelijk dat de hoofdstad een ideale
plek is voor starters en kandidaatondernemers van alle slag. De meertaligheid van Brussel blijkt een grote
troef, die een openheid en toegankelijkheid schept die je soms mist in
andere grotere steden. Resultaat is
dat één op drie Belgische start-ups
Brussels zijn.
Het debat werd gekleurd door Wim
Ballieu van de gehaktballenketen Balls &
Glory, Jan Jost van het scooterverhuurbedrijf Scooty en Jan De Brabanter van
Beci, dat de belangen behartigt van de
Brusselse ondernemingen bij de lokale,
gewestelijke, federale en internationale
overheden.

Jan De Brabanter gaf een overzicht van
alles waar startende ondernemers mee te
maken krijgen en de rol die Beci daarin
kan spelen. Scooty heeft in Brussel nu
176 scooters lopen en ondertussen ook
al 80 in Antwerpen en biedt daarmee een
slimme stadsoplossing op het gebied van
mobiliteit. Het is een private vorm van
openbaar vervoer en een alternatief
voor het autobezit. Balls & Glory gaat
back to the roots en plooit zich terug op
vier vestigingen en op zijn beginaanbod
om te focussen op het principe KISS
(Keep it simple, stupid).
Nadien gingen de panelleden onder
leiding van moderator Frederik Ceulemans in debat met het publiek en werd
nog meer duidelijk dat de identiteit van
Brussel als jonge en creatieve stad waar
talent zich kan ontwikkelen, een
troef is om trots op te zijn.

“Pensioendige

teeds soepepreid, en er is
houden.

ik zie meer
allicht ook bij
dagen mogen
ing. En met de
”

s, vooral voor
dige te woror.”
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Maggie De Block
Minister van Sociale Zaken

We werken aan een
moderne overheid.
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mypension.be,
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Het interview met minister van Sociale Zaken Maggie De Block
in het vorig nummer van Vrij Ondernemen wekte zoveel reacties
los dat we u een aantal hiervan niet willen onthouden.
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n voor de weggevallen werk
W. J. Waar vind ik de formaliteite
werving?
geversbijdragen voor de eerste aan
Leuk • Beantwoorden

u vindt o.a. heel wat
Maggie De Block: Beste Wouter,
over de sociale
informatie op de federale website
rity.be/
zekerheid: https://www.socialsecu
Leuk • Beantwoorden
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systeem van sociale bijdragen
A. B. Nu nog wat sleutelen aan het
l goed
voor freelancers en ’t is helemaa
Leuk • Beantwoorden

de echtgenotes geen statuut
P. V. Ik weet nog dat meewerken
hadden en sinds 2006 eindelijk!
Leuk • Beantwoorden

Het interview zelf kan
u nog altijd nalezen op
www.lvz.be/magazine

?

Wie met concrete vragen zit
en die rechtstreeks aan de
minister wil stellen kan mailen
naar info.maggiedeblock@
minsoc.fed.be.

G. d. Puik werk!
Leuk • Beantwoorden

Intussen is het onbelast bijklussen dat moest ingaan op 20 f ebruari,
uitgesteld door het inroepen van een belangenconflict door de Franse
Gemeenschapscommissie. Via lvz.be en in de volgende nummers van
Vrij Ondernemen h
 ouden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.
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Bedrijfswagen
nog lang niet
van de baan
Er beweegt iets op onze wegen: wie elke dag met de (bedrijfs)wagen
naar het werk rijdt, kan die straks omruilen voor cash geld, of kiezen
voor een duurzamer alternatief. Maar we zijn er nog lang niet.
De meest radicale oplossing is dat een
werknemer zijn bedrijfswagen teruggeeft
aan de werkgever en in ruil tot 700 euro
netto meer cash krijgt. Dat systeem heet
cash for car.
Een andere mogelijkheid is die van het
mobiliteitsbudget. Een werknemer krijgt
van zijn werkgever een budget om zijn
verplaatsing naar het werk te maken.
Dat kan met een bedrijfswagen zijn, het
openbaar vervoer, een fiets, of een combinatie van dat alles. Zo zou je een grote
bedrijfswagen kunnen inruilen voor
een kleinere, en een ander deel van het
traject kunnen afleggen met trein, tram,
bus of fiets. Allemaal betaald door de
werkgever.

Maar het staat elke werkgever vrij om
zo’n systeem aan te bieden of niet. En
uit recente studies, bijvoorbeeld van
SD Worx, blijkt dat nog maar een kleine
minderheid (16 procent) van de pendelaars met een bedrijfswagen staat te
springen voor een mobiliteitsbudget of
cash for car. Bovendien zien veel werkgevers zich vandaag nog altijd verplicht
om een bedrijfswagen aan te bieden uit
concurrentiële redenen. Als ze het niet
doen, vinden ze gewoon niet de beste of
juiste mensen voor een job. En werknemers kiezen zelf ook nog altijd bewust
voor een job of een bedrijf waar ze een
bedrijfswagen kunnen krijgen. Wel populair zijn de bedrijfsfietsen, al dan niet
elektrisch. Maar daarvoor mag je niet al
te ver van het werk wonen, en die zijn
ook al niet geschikt voor vertegenwoordigers of werknemers die hele dagen
klanten bezoeken.

Ondertussen verliest Koning Auto heel
lichtjes terrein, maar dan alleen als
het gaat om privé-verplaatsingen. Voor
woonwerkverkeer zal de wagen nog lang
op de eerste plaats komen. Zo combineren veel werknemers de afstand van en
naar het werk met het afzetten van kinderen aan school of kinderopvang. Anderen hebben zo flexibele en/of vroege en
late werkuren dat het openbaar vervoer
en de fiets geen volwaardig alternatief
vormen.
Voor de fiscale en socialezekerheidsvoordelen als werkgever bij het inzetten van duurzame systemen van
woonwerkverkeer raadpleeg je best
je sociaal secretariaat of accountant.
Zij zijn op de hoogte van de meest
recente afspraken en reglementeringen.
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Iedereen gezond.
Ook op de werkvloer?
Gelezen in de krant: Zweeds bedrijf verplicht sporten tijdens de werkuren. U leest het
goed: verplicht. Zover zijn we hier nog niet, maar dat de aandacht voor gezondheid op de
werkvloer aan belang wint, is duidelijk. Steeds meer bedrijven, ook de kleinere, werken een
gezondheidsbeleid uit. Met die projecten kunnen ze zelfs scoren door deel te nemen aan
wedstrijden zoals de Gezond Werken Award of het Fitste Bedrijf. Wij gingen in Oostende
langs bij Biostoom dat een prijs kreeg voor zijn gezonde inspanningen en spraken ook met
Wouter Goris, van Ready2Improve dat bedrijven helpt om zo’n beleid vorm te geven.

Sfeerbeeld bij Ready2Improve,
organisator van de wedstrijd
Het Fitste Bedrijf. Lees
het interview op p. 14.
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Biostoom krijgt erkenning voor kleinschalig gezondheidsbeleid

“Staand vergaderen? We verhoogden
gewoon de poten van de tafels”
Op een kleinschalige manier een
gezondheidsbeleid implementeren.
Kan dat? Biostoom Oostende bewijst
het. De energiemaatschappij werd in
december beloond voor haar inspanningen tijdens de Gezond Werken
Awards. HR-verantwoordelijke Ellen
Rau legt uit waarom.
Biostoom Oostende produceert groene
stroom uit restafval. Die brandstof
wordt extern bewerkt en bij Biostoom
verbrand. Met de warmte wordt stroom
opgewekt om elektriciteit te produceren.
Maar er wordt ook aan de gezondheid
van de 25 medewerkers gewerkt. Bij ons
bezoek kunnen we dat meteen aan den
lijve ondervinden. Het interview met
HR-verantwoordelijke Ellen Rau doen
we staand, in een vergaderzaaltje met
uitsluitend hoge tafels. “Dit is een van
onze initiatieven voor een gezond beleid
in ons bedrijf”, zegt Ellen. “Te lang zitten
is ongezond. We hebben nog een traditionele vergaderzaal, maar geven hier de
voorkeur aan. Het zorgt voor een actievere stijl van vergaderen. Enkele handige
medewerkers hebben deze tafels zelf
verhoogd. Specifiek, in hoogte aanpasbaar meubilair is namelijk heel duur.
Soms moet je een beetje creatief zijn.”
Staand vergaderen is een van de actiepunten uit Biofit, de naam voor het
gezondheidsplan dat Ellen uitwerkt met
steun van de directie. “Twee jaar geleden
volgde ik een opleiding rond gezondheid
op het werk. Dat heeft me doen nadenken over verschillende zaken die we
hier konden uitvoeren. De helft van onze
mensen werkt in ploegen. Zeker voor
hen is een gezonde levensstijl belangrijk.
Los daarvan zal iedereen langer moeten

werken en is het zowel in het belang van
het bedrijf als van de medewerkers dat
er maximaal wordt ingezet op een gezonde werkvloer. Hier hebben we het geluk
dat de directie honderd procent achter
het project staat. Als dat niet gebeurt,
krijg je zoiets moeilijk van de grond.”
Elk nieuw initiatief wordt ook doordacht
gecommuniceerd naar de medewerkers.
“Onze keuzes motiveren is belangrijk”,
weet Ellen. “Dat gebeurt via al onze kanalen: doorlopend op digitale ad valvas
en tijdens elke personeelsvergadering.
Zonder die uitleg krijg je reacties als:
wat gaan ze nu weer doen?”

Gezond Werken Award
In december werd het Biofit-project in
de bloemetjes gezet tijdens de uitreiking
van de Gezond Werken Award. De wedstrijd van het Vlaams Instituut Gezond
Leven en Prebes wil ondernemingen
belonen die een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid implementeren.
Ellen neemt ons mee doorheen de centrale en wijst op enkele aanpassingen. Zo
promoot Biostoom het fietsgebruik met
kleedkamers en een beveiligde, overdekte fietsstalling. “Onlangs namen we
deel aan Testkaravaan, een heel fijn project rond duurzaam woon-werkverkeer.
Twee weken lang konden werknemers
beschikken over een aantal duurzame
voertuigen. Ikzelf had nog nooit met een
elektrische fiets gereden, maar je merkt
snel het resultaat. Zeker hier aan de kust
waar de wind vaak een spelbreker is,
komt dat van pas. Een collega kocht na
die geslaagde test een e-bike en komt
daarmee regelmatig naar het werk.”

We houden halt in het bureau van Ellen. Ze toont ons haar opvallende bureaustoel. “Toen de bureaustoelen toe
waren aan vervanging hebben we onze
leverancier gevraagd naar ergonomische
alternatieven. We konden er enkele uittesten. Deze Swopper is een stoel zonder
rugleuning, die automatisch uitnodigt
om links en rechts te bewegen. Hij is hier
al goed ingeburgerd: ik had vroeger veel
meer rug- en nekklachten.”
Biostoom organiseert ook infosessies
rond gezondheidsthema’s tijdens de
werkuren. “Twee jaar geleden hadden
we hier een sessie rond rookstopbege-
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leiding. Wie interesse toonde, kon verder gaan. Er zijn collega’s
gestopt, maar ondertussen zijn er ook opnieuw hervallen. Het
wordt tijd om dat nog eens te herhalen. Ook rond burn-out
hadden we een spreker. Verder schoolt het Rode Kruis ons elk
jaar bij met een EHBO-cursus en organiseren we een sportieve
teambuilding.”

Kilometers verzamelen
Dat de medewerkers van Biostoom sportief zijn, bewezen ze
met een geslaagde actie voor een plaatselijk goed doel. Naar
aanleiding van De Warmste Week op Studio Brussel verzamelden ze zoveel mogelijk kilometers door te fietsen, zwemmen of
lopen. “Aan elke kilometer werd vanuit het bedrijf een bedrag
gekoppeld. We volgden de evoluties op met apps zoals Strava
en gaven regelmatig updates over de tussenstand. Zo’n doel
bevordert de sfeer. Er wordt over gepraat, collega’s sporen
elkaar aan. Ook wie minder sportief is, levert al eens een extra inspanning. Zo krijg je mensen in beweging die dat anders
nooit zouden doen. Het overgrote deel deed mee, maar uiteraard krijg je nooit iedereen mee. We gaan niemand smeken.”
Een event als De Warmste Week is een dankbare aanleiding om
met je gezondheid bezig te zijn. “Medewerkers horen er over
in de media en vinden het fijn om er ook op de werkvloer mee
aan de slag te gaan. Zo grijpen we ook Tournée Minérale of de
Week van de Mobiliteit aan. Wie minstens eenmaal met de fiets
naar het werk kwam, kreeg een verrassing. De actie was hier
een succes.”

Motiveren
Nog een kleine ingreep om medewerkers gezond te stimuleren,
is de herindeling van de koelkast. “Vroeger zat die vol klassieke frisdranken. Enkele jaren geleden kregen onze mensen
een proefpakket met een drietal alternatieven en een enquêteformulier. Zo kwamen we tot nieuwe keuzes. Dit bruisend
appelsapje bijvoorbeeld: minder calorieën en toch populair.”
Naast de koelkast hangt een fiche met de pro en contra’s van
alle dranken, bovenop ligt een gezonde snack op basis van
zaden. Tweemaal in de week wordt een fruitmand geleverd,
wekelijks is er gratis soep. Kant-en-klare soepen en rijstmaaltijden zonder ongezonde toevoegingen behoren ook tot de mogelijkheden. Het ene slaat al meer aan dan het andere. “Al moet
je soms opletten. Met Sinterklaas trokken we die gezonde lijn
eens door. De medewerkers kregen toen een vijftal gezonde
koekjes. Daar kwam wel reactie op. Aan die traditie van chocolade met Sinterklaas raak je beter niet (lacht).”

www.biostoom.be

“Werkgevers
hebben schrik
om werknemers
vrijheid te geven”
Ready2Improve begeleidt
ondernemingen en organiseert
Het Fitste Bedrijf
Wouter Goris is de oprichter van Ready2Improve.
Zijn bedrijf is ook de bezieler van Het Fitste Bedrijf, een wedstrijd waarmee werkgevers een gezonde levensstijl promoten bij hun werknemers. Het
thema is hot merkt Wouter op. “De laatste tien jaar
zag ik het enorm boomen. En maar goed: de druk op
werknemers stijgt. Ze moeten meer doen met minder mensen. Bovendien is het een aandachtspunt in
de maatschappij geworden: mensen zien de nood om
gezonder te leven en het rustiger aan te doen.”
Als we binnenstappen bij Ready2Improve, leven twee medewerkers zich uit op de pingpongtafel. Even verder worden fitnesstoestellen in elkaar gevezen. De sfeer is los in
het Office Life Center in Vilvoorde. Wouter Goris legt ons
het concept uit: “Elk deel van de ruimte is ingericht met
een andere vloerbekleding en weerspiegelt de duinen, het
strand en de zee. In de duinen kan je bijvoorbeeld spelen
of relaxen, in de zee kan je sporten”.

Mismatch
De belevingsruimte moet in elk detail het concept van
Ready2Improve ademen. Bedrijven kunnen er inspiratie
opdoen of in de praktijk zien hoe ze de gezondheid van
hun medewerkers kunnen verbeteren en de werkplek
anders kunnen inrichten. “Af en toe een pauze nemen,
levert een hogere productiviteit op. Als je goed in je vel
zit, presteer je beter. Dat is onze filosofie.”
Bedrijven en hun werknemers staan nog voor een aantal
uitdagingen: “Er is nog werk aan de winkel voor basis-
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gezondheidsgewoontes. We bewegen
te weinig, eten te veel suiker, nemen
te weinig rust, drinken te weinig water
en moeten meer groenten en fruit eten.
Maar de grootste maatschappelijke uitdaging is burn-out. Er zit een gigantische
mismatch in de hoeveelheid werkdruk,
werkbelasting en verdeling binnen het
team.“

Wouter Goris

Het is oké om je ogen
dicht te doen.
Wouter is er rotsvast van overtuigd dat
de cultuur van leiding geven aan verandering toe is. “Werkgevers hebben
schrik om werknemers vrijheid te geven
en ontspanningsmogelijkheden aan te
bieden. Je moet vertrouwen hebben in
je werknemers en durven zeggen: het is
oké om eens je ogen dicht te doen. Het is
oké om even te pingpongen. Ga bij jezelf
na: als je je goed voelt, kan je meer. Het
is de logica zelve.”

Nudging
Ready2Improve begeleidt bedrijven en
hun werknemers om preventief in te
zetten op gezondheid. “Dat gaat van de
opbouw van een gezondheidsbeleid tot
de uitvoering ervan. Denk aan workshops rond voeding, stoppen met roken,
beweging, stress of burn-out. We bieden
ook uitgewerkte trajecten aan waarbij
werknemers op het einde van de rit fitter, gezonder en bewuster zijn. We kijken
bij een bedrijf wat de noden zijn en werken een gepast project uit. Een complete
benadering waarbij zowel trainers als
diëtisten, psychologen en zelfs communicatiewetenschappers ingeschakeld
worden. Niet ieder bedrijf kan natuurlijk
een fitness bouwen, maar met een klein
budget kan je al heel wat doen.”
Wat zijn goeie preventiemaatregelen
om toe te passen? “Het alvast zo niet

noemen!”, lacht Wouter. “Het moeten
leuke dingen zijn die voorlopen op een
probleem.” Wouter draait ook zijn hand
niet om voor wat nudging: “Voorzie een
gezond alternatief voor de frisdrankautomaat. Of haal ze uit het zicht. Ook het
menu in het bedrijfsrestaurant kan dikwijls verbeterd worden. En geef gratis
fruit. Ontmoedig de lift of sluit ze zelfs.
Denk ook aan sportmateriaal: een pingpongtafel is ideaal om mentaal een korte
pauze te nemen en even te bewegen.
Ook de werkplek kan aangenamer: zorg
dat iedereen goed licht heeft of installeer
aanpasbare bureaus, uiteraard met de
juiste begeleiding.”

Het Fitste Bedrijf
De diensten van Ready2Improve komen
ook terug in een competitieformule:
Het Fitste Bedrijf. “Momenteel loopt de
derde editie. Bedrijven worden in competitie gebracht om op twaalf weken tijd
de mentale en fysieke fitheid van hun

mensen te vergroten. Daarin worden ze begeleid door ons en tal van
partners. Wie de grootste vooruitgang boekt, wint de wedstrijd.“
Maar hoe oprecht is de motivatie
van sommige bedrijven om deel
te nemen? Is het hen echt te doen
om de gezondheidsvoordelen voor
hun werknemers of gaat het om het
imago? “Ik denk dat het altijd een
en-en-verhaal is. Bedrijven slaan er
meerdere vliegen in één klap mee.
Dat maakt het sterk en daar is ook
niets mis mee. Het hangt ook af van
met wie je in de organisatie praat.
Een betere gezondheid: dat is leuk
voor HR. Werken aan imago? Goed
voor de publiciteit en om talent aan
te trekken. Betere resultaten halen?
Dat vindt iedereen leuk en vooral
de financieel directeur (lacht).
www.ready2improve.be
www.fitstebedrijf.com
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Top 10

knelpuntberoepen

Het aantal knelpuntberoepen blijft stijgen.
In de top-10 van de VDAB zijn er voor 2018
niet veel wijzigingen, maar wel
een opvallende nieuwkomer op 2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(2) (Hoofd)verpleegdkundige
(-) Technisch adviseur klantenondersteuning
(1) Werfleider/conducteur bouw
(3) Technicus industriële installaties
(6) Analist ontwikkelaar ICT
(4) Onderhoudsmecanicien
(-) Bestuurder trekker-oplegger
(7) Technicus studiebureau bouw
(8) Calculator bouw
(-) Medewerker callcenter

Premie

voor 45-plusser die eigen zaak start
Vooral 45-plussers durven de stap niet z etten
om een eigen zaak te beginnen. Er is nu sedert 15 maart
een startpremie om hen aan te moedigen.
In het eerste kwartaal bedraagt de premie 1.000 euro
per maand, die daarna elk kwartaal met 100 euro zakt.
Na twee jaar valt de premie weg. Alleen voor zelfstandigen
in hoofdberoep die een ondernemersopleiding volgen.

Van 6.100 naar 1.800

MERKGARAGES
De prijzige 
back-to-basics-economie
van simpele producten is
een onuitgesproken manier
om aan luxeconsumptie te doen
zonder schuldgevoel
Florian Deroo over de interesse
van de stedelijke consumptiecultuur
voor valse ambachtelijkheid
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“

De Belgische winkeliers
blijven mensen aanwerven en winkels
openen terwijl hun winst daalt.
We moeten zien dat de sector
niet de nieuwe staalindustrie wordt
Dominique Michel,
ceo van de sectorfederatie Comeos

”

BEREKEN ZELF
JE TIJDSKREDIET
Iedereen kan nu zelf nagaan
hoeveel maanden loopbaanonderbreking, tijdskrediet of
thematisch verlof hij nog kan
opnemen op breakatwork.be

OF DOE AAN
LOOPBAANSPAREN
Sedert 1 februari kan je 100 vrijwillige
overuren, een krediet van 12 glijdende
uren, vrij te nemen conventionele verlofdagen en extra overuren sparen op een
loopbaanrekening. Dit moet wel voorzien worden in een sectorale of bedrijfscao en een werknemer kan niet verplicht
worden deel te nemen aan het systeem.

“Een slechte website wekt wantrouwen
bij Nederlanders. Daar word je op
afgerekend. Ze staan ook verder
in het gebruik van sociale media.
Wat wij in een zakelijke mail zouden
zetten, sturen zij soms gewoon
via een bericht op facebook of linkedin.”
Tom Vansteenkiste, directeur van de Nederlandse kamer
van koophandel voor België en Luxemburg

Fietsvergoeding ook

voor elektrisch tot 45 per uur
Werkgevers kunnen nu ook een fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding
geven voor snelle elektrische fietsen tot 45 km/u.
De maatregel gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari.

18 LID IN DE KIJKER

72-jarige marktkramer Guido De Canne geniet nog altijd van zijn stiel

“Een markt moet
vol kramen staan,
alleen dan is ze
aantrekkelijk”
Welke marktkramer kan zeggen dat er een boekje is geschreven
over zijn carrière? Guido De Canne (72) staat al meer dan veertig
jaar op de Lokerse woensdagmarkt. Sinds 1995 is hij er ook voorzitter van de Marktcommissie. Aan stoppen denkt hij niet. Zolang
zijn gezondheid het toelaat, blijft hij lingerie verkopen.

“Kom je woensdag op de markt een foto
maken? Welk weer voorspellen ze? Ik
zal snel eens kijken op buienradar.” De
ervaring spreekt. “Regen is de grootste
concurrent van de marktkramer”, zegt
de 72-jarige Guido De Canne. En hij kan
het weten. Al 42 jaar trotseert hij met
zijn kraam het onvoorspelbare Belgische
weer.
Is Guido als marktkramer geboren? Dat
zou je kunnen denken want ook zijn
vader stond op de markt. Hij verkocht

kippen en konijnen. Toch was het echtgenote Rita die hem in 1976 wist te overtuigen. “Mijn vrouw was al gestart met
een textielkraam. Ik ben er bijgekomen.
Na een tijdje zijn we ons gaan specialiseren in dameslingerie. In de winter verkopen we ook mutsen en sjaals. Momenteel
zitten we op de wissel van de seizoenen.
Deze week verkocht ik nog handschoenen, maar woensdag neem ik al een
stukje uit de nieuwe collectie lingerie
mee. Met veel kleurtjes.”
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Guido De Canne heeft het aantal markten
afgebouwd. Vandaag staat hij nog in
Lokeren en op de Vrijdagsmarkt in Gent.

20 LID IN DE KIJKER

De juiste maten
In december verscheen ‘Marktkramer
in hart en nieren’, een boekje over de
carrière van Guido. In Lokeren verbaast
dat niemand. Guido is er een bekend
figuur, zat in de politiek en is meer dan
een halve eeuw sociaal actief in verschillende verenigingen zoals de plaatselijke
LVZ-afdeling of als netbaltrainer. “Ik vind
het natuurlijk wel leuk dat zo’n boekje
verschijnt. In de boekhandel wat verderop zijn ze al bijna door hun voorraad,
hebben ze mij verteld. Naar aanleiding
van de publicatie kwamen er ook artikels in de lokale pers. In de krant stond
bijvoorbeeld dat ik door mijn ervaring
bij de meeste vrouwen op het zicht de
juiste maten kan bepalen. Die quote is
een eigen leven gaan leiden. Ik word er
nu heel vaak op aangesproken.”
Guido is duidelijk van alle markten thuis.
Met zijn kraam trok hij naar Zele, Wetteren, Sint-Niklaas, Beveren, Hamme,
Ledeberg, Zelzate, Gent en natuurlijk
Lokeren. Lange tijd stonden hij en zijn
vrouw zeven dagen op zeven op de
markt. Vandaag is Rita met pensioen,
Guido gaat verder in bijberoep: op
woensdag staat hij in Lokeren, op vrijdag

Guido op de markt in Lokeren:
“Regen is onze grootste concurrent.”

Guido De Canne

Als je geen sociaal mens
bent, moet je niet
op markt gaan staan.
in Gent. “Echt met pensioen gaan, kan
ik niet. Ik doe al zo lang de markt, ik zou
er moeilijk afscheid kunnen van nemen.
Als ik er een paar weken niet ben, mis
ik dat sociale contact. Zolang ik gezond
blijf, doe ik voort.”
Ook zoon David heeft de marktmicrobe
te pakken. Nu Rita niet meer mee de
markt doet, staat zijn kraam zelfs naast
dat van zijn vader. “David richt zich op
een jonger segment binnen de lingerie.
We vullen elkaar dus goed aan. Samen
hebben we nu een kraam van twaalf
meter. Dat is wel wat.”

Standplaatsen
Als voorzitter van de Stedelijke Marktcommissie gaat Guido ondanks zijn
leeftijd de verantwoordelijkheid niet uit

de weg. Hij vervult die functie al sinds
1995. “Een marktkramer als voorzitter, is
uitzonderlijk. Meestal is die eer weggelegd voor een schepen. Maar wie weet er
beter hoe de boel hier draait? Vanachter
een bureau is alles mooi, maar voor een
marktkramer telt de verkoop.”
Een belangrijk aandachtspunt bij het
beleid is de opbouw van de markt. De
verdeling van de standplaatsen vraagt
een bepaalde strategie. “De plaats van
je kraam is afhankelijk van je artikel.
Wie bloemen verkoopt, zet zich best
op de hoek van een gang. Dan kunnen
mensen ze bij het verlaten van de markt
meenemen. De fruitkramen vind je vaak
in het midden, omdat de mensen dan
ook de andere kramen passeren. Elke
markt heeft zo zijn gewoonten: toen er
in Lokeren werken waren en de indeling
veranderde, werkte dat niet. Een goede
spreiding is belangrijk.”
In Lokeren verzekeren quota de verscheidenheid aan kramen. “Een goede
mix is commercieel gezien een noodzaak. Als een fietshandelaar een aanvraag doet, is dat interessant want de
markt heeft dat artikel nog niet. Lege
plaatsen worden hier zoveel mogelijk
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ingevuld. Een markt moet vol kramen
staan, alleen dan is ze aantrekkelijk voor
het publiek.”

Roepen
De standplaats van Guido bevindt zich al
dertig jaar naast het terras van De Postiljon, het café aan het postkantoor. Guido
is een stille marktkramer, zoals dat heet.
Hij laat zijn stem niet loeien zoals een
standwerker dat doet. “Daar bestaat
zelfs wetgeving over”, zegt Guido. “Sommige collega’s storen zich eraan, ik vind
dat eigen aan de markt. Dat geeft sfeer,
een markt moet leven. Ik durf ook wel
eens zeggen: voor die prijs kan je het
niet laten hangen, mevrouwtje. Maar
roepen, doe ik niet. Als marktkramer
moet je wel kunnen babbelen. Over
koetjes en kalfjes, ja. Ik heb hier
collega’s zien beginnen, waarvan ik na
een dag wist: het zal niet lukken. Even
later zag ik hen dan niet meer terug. Je
hebt het of je hebt het niet. Als je geen
sociaal mens bent, moet je niet op een
markt gaan staan.”
“Ik blijf ervan overtuigd dat je als marktkramer je boterham kan verdienen.
Maar dan moet je je wel specialiseren

in producten die je niet overal kan krijgen. Want keuze is er genoeg, hoor. Zo
richten wij ons bewust op een ouder
doelpubliek. Met grotere maten bijvoorbeeld. Dat ouder cliënteel vindt minder
zijn gading in een boetiek. Bij ons vinden
ze de klassieke modellen, degelijk, vaak
met minder franjes dan in de winkels.”

Sociale waarde
In veertig jaar tijd zag Guido het marktgebeuren natuurlijk evolueren. “Vroeger
was er geen enkele winkel open op zondag. Dus moesten mensen voor voeding
naar de markt. Op de zondagmarkt in Ledeberg beleefde ik een gouden periode.
Voor velen was de markt toen een zondagse uitstap. Vandaag is er op dat vlak
veel meer concurrentie. Open Bedrijvenof Monumentendag, elke zondag wordt
er wel een evenement georganiseerd.”
Toch blijft de markt zijn sociale waarde
behouden. “Het is onze kracht”, zegt
Guido. “Hier ontmoeten mensen elkaar
om dan een koffie of pintje te gaan drinken. Ook de horeca profiteert mee van
de markt. En we evolueren mee. Kijk
maar naar de populariteit van foodtrucks
of specifieke kramen met bijvoorbeeld

Vroeger deed Guido de markten met zijn vrouw.
Nu staat zoon David naast hem.

Cover.indd 1

enkel Italiaanse specialiteiten. Ook in
Lokeren spelen we daar op in. Toen ik
begon, domineerden textielkramen de
markt. Nu zie je veel meer voedingsproducten. Logisch, want lokale bakkers en
slagers verdwijnen. Op de markt vind je
ze wel nog terug.”

Win

Benieuwd naar het verhaal van
Guido?
We geven tien
exemplaren weg
van ‘Marktkramer
in hart & nieren’,
een uitgave van
Liberga, geschreven
door Lieselotte Cowie
en Kris De Beule.

Marktkramer
in hart & nieren
Een boekje over Guido De Canne
en zijn grote passie: de Lokerse markt

Lieselotte Cowie
Kris De Beule (red.)

30/11/17 16:32

Stuur voor 30 april een e-mail met
‘Marktkramer’ in de titel en je naam
en adres naar info@lvz.be.
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LVZ bezoekt reuzen

uit Vlaamse fietsindustrie
LVZ-directeur Luc Soens bracht samen met een groep bedrijfsleiders en ondernemers een bezoek aan drie wereldspelers in
de Vlaamse fietsindustrie: Belgian Cycling Factory (de nieuwe
naam voor Ridley Bikes, dat behalve Ridley vanaf nu ook Eddy
Merckx-fietsen verdeelt), de windtunnel van Flanders Bike Valley, en Bioracer, dat hoofdzakelijk wielerkleding vervaardigt.
Ze werden deskundig rondgeleid door Luc Vandevenne (Ridley) en stichter Raymond Vanstraelen (Bioracer), die beiden
gepassioneerd vertelden over beide bedrijven, hun producten,
hun medewerkers en hun klanten.

Waarschootse innovatieve
ondernemers
LVZ-Waarschoot kroonde opnieuw zijn innovatieve ondernemers. Dit keer vielen zelfs twee bedrijven in de prijzen. ‘’Er
sprongen twee kandidaten uit, tussen wie het onmogelijk kiezen was’’, bekent LVZ-voorzitter Karolien Béké. De winnaars
zijn Wijnhandel Neyt en kledingzaak Desta Fashion. “Beide ondernemingen zijn lokale handelaars die hun zaak volledig vernieuwd hebben. Ze breidden ook hun aanbod uit met nieuwe
producten, workshops, enz. Bovendien streven ze beide naar
een wisselwerking met andere lokale ondernemers.”

Sven Nys bij LVZ-Hamme
Donderdag 19 april kan je bij LVZ-Hamme-Waasmunster komen luisteren naar
ex-wielrenner Sven Nys. Nys geeft een
overzicht van zijn lange carrière, met
aandacht voor de factoren die belangrijk en vooral motiverend zijn geweest
voor de opbouw naar en de realisatie

van steeds nieuwe uitdagingen. Teamwork, intrinsieke motivatie, focus en
gedrevenheid komen ruimschoots aan
bod, een verhaal dat ook voor ondernemers en zelfstandigen inspirerend
kan werken.
De avond heeft plaats om 19.30 (ont-

haal) en 20 uur (start) in de Socioclub
van VW Hamme in de Sportpleinstraat.
Inschrijven vooraf is verplicht bij
tom@lvzhawa.be, 0477-98.08.89 of frederic@lvzhawa.be, 0477-89.66.94. Deelnameprijs 15 euro, inclusief drankje
en hapje.
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Regulariseren
van studiejaren
Door Tom Lacres
Sinds 1 december 2017 zijn de regels gewijzigd voor de gelijkstelling van de studieperiodes.
De hervorming kadert in de harmonisatie van de regularisatie van de studiejaren
in de pensioenstelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

De nieuwe regeling trad in werking op 1
december 2017. Ze is van toepassing op
aanvragen, ingediend vanaf 1 december
2017, voor de pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 december 2018.

Enkele belangrijke wijzigingen
voor de zelfstandigen
1. Zelfstandigen moeten de aanvraag
tot gelijkstelling van de studieperiodes
altijd indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds. De aanvraag wordt voortaan
immers ingediend in het stelsel waar
de aanvrager (werknemer, zelfstandige,
ambtenaar) op dat moment actief is.
De studieperiodes die kunnen worden
gelijkgesteld zijn:
•• universitair hoger onderwijs;
•• niet-universitair hoger onderwijs;
•• hoger technisch onderwijs;
•• hoger beroepsonderwijs;
•• hoger zeevaartonderwijs;
•• hoger kunstonderwijs.

2. Studies kunnen enkel gelijkgesteld
worden op voorwaarde dat er na de
voltooiing een diploma van het toepasselijke onderwijsniveau wordt behaald.

6. Elk geregulariseerd studiejaar levert zelfstandigen een jaarlijks extra
brutopensioen op van 266,66 euro (alleenstaande) of 333,33 euro (gezinspensioen).

3. De gelijkstelling is slechts mogelijk
voor één enkel diploma van het hoger
onderwijs.

Lacres

Als je een diploma hoger onderwijs behaald hebt, dan kan je je studieperioden
geheel of gedeeltelijk laten meetellen
voor de berekening van je pensioenbedrag. Dit kan je doen door je studieperioden geheel of gedeeltelijk af te kopen.
Door deze studieperioden af te kopen
kan je dus je pensioenbedrag verhogen,
maar niet vroeger met pensioen gaan.

4. Tot 1 december 2020 betaalt iedereen
1.500 euro per jaar. Tijdens deze overgangsperiode kan je alleen de studiejaren vanaf 1 januari van het jaar van je
20ste verjaardag regulariseren aan dit
forfaitair bedrag. Voor de regulariseerbare bijdragen voor je 20ste verjaardag,
zal het bedrag onderhevig zijn aan een
actuariële berekening.
Na 1 december 2020 geldt dit forfaitair
bedrag enkel voor aanvragen binnen de
tien jaar na het afstuderen. Voor de andere aanvragen, indien de aanvraag werd
ingediend meer dan 10 jaar na het einde
van de studieperiode, zal een actuariële
bijdrage berekend worden. Deze bijdrage zal geleidelijk aan duurder worden
naarmate je pensioen nadert.
5. Tot 1 december 2020 kunnen zelfstandigen er ook voor kiezen om de studiejaren gelijk te stellen volgens de oude
regels.

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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Zaakvoerders binnenkort
ook persoonlijk failliet
Door Frederic Leleux

Vanaf 1 mei treden de nieuwe regels inzake insolventie in werking.
Voortaan kunnen alle economisch zelfstandige beroepsactiviteiten aanleiding geven
tot het faillissement (dus ook vrije beroepers, landbouwers, zaakvoerders, bestuurders,
werkende vennoten, vzw’s, en dergelijke meer).

In deze gevallen kan de bedrijfsleider na
het faillissement toch nog aangesproken
worden om te betalen. Als hij daar onvoldoende kapitaalkrachtig voor is, kan hij
zich tot nu toe wenden tot de collectieve
schuldenregeling, wat doorgaans een
jarenlange afbetalingsperiode met zich
meebrengt.
Vanaf 1 mei kunnen deze personen echter op hun eigen vraag, dan wel op vraag
van een schuldeiser of het parket, persoonlijk failliet worden verklaard. Dat
is weliswaar een draconische maatregel
waardoor de bedrijfsleider zijn volledige
bezit wordt ten gelde gemaakt voor de
betaling van de schulden, maar het geeft
hem anderzijds ook de kans om onmiddellijk met een propere lei te starten.

De rechtbank zal immers op vraag van
de gefailleerde de restschulden kort na
faillissement automatisch kwijtschelden,
tenzij er een bezwaar komt van een belanghebbende. Dit is anders dan de huidige regeling, waar voor de verschoonbaarheid steeds een beslissing van de
rechtbank vereist, die weliswaar de regel
is, maar die in geval van onregelmatigheden ook geweigerd wordt zonder dat
er een bezwaar van een belanghebbende
tussenkomt.
Tenzij er omwille van onregelmatigheden
een beroepsverbod wordt opgelegd,
is het thans ook al toegelaten dat een
gefailleerde persoon onmiddellijk een
nieuwe (zelfstandige) activiteit opstart.
In de huidige wetgeving vallen de inkomsten van deze nieuwe activiteit echter in
de massa van het lopende faillissement.
In de nieuwe wet wordt een nieuwe start
meer kansen gegeven, door dit laatste te
schrappen. Inkomsten en goederen van
een nieuwe activiteit zullen voortaan
niet geraakt worden door het lopende
faillissement.
Anderzijds zal de nieuwe wet ook de bestaande regelgeving inzake bestuurdersaansprakelijkheid wijzigen en uitbreiden.
Zo wordt bijvoorbeeld een nieuwe
aansprakelijkheidsgrond ingeschreven
voor ‘wrongful trading’, waarbij de bedrijfsleider persoonlijk verantwoordelijk
wordt gesteld als hij een verlieslatende

onderneming zonder redelijke kansen op
herstel blijft verder zetten.
De positie van de schuldeisers in het
faillissement is al sinds vorig jaar
verbeterd: zij kunnen een aangifte van
schuldvordering indienen via de w
 ebsite
www.regsol.be en kunnen via dezelfde
weg inzage vragen in het digitale
dossier, zodat zij het verloop van het
faillissement beter kunnen volgen en
inschatten of zij kans maken op betaling.

Leleux

Ondernemen is risico’s nemen en dat impliceert de mogelijkheid dat de onderneming faalt. Dit is inherent aan het durven
ondernemen en de wet voorziet dan ook
in het leven na de economische dood.
Wie met een bvba, nv of andere vennootschap met aansprakelijkheidsbeperking
werkt, is als aandeelhouder, zaakvoerder
of bestuurder in principe niet behouden
tot het betalen van de schulden, met
uitzondering van bijvoorbeeld:
•• Oprichtersaansprakelijkheid
•• Bestuurdersaansprakelijkheid
•• Volstorting van aandelen
•• Terugbetaling van rekening-courant
•• Persoonlijke borgstelling.

Frederic Leleux is
advocaat-curator master
in het ondernemingsrecht
frederic.leleux@flexadvocaten.be
www.flexadvocaten.be
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Stopzetten éénmanszaak
gelijkgeschakeld
met vennootschap
Door Marc De Munter
In het kader van het Zomerakkoord en de fiscale hervorming die daaruit is voortgevloeid,
wil de wetgever de lat voor (kleine) vennootschappen en éénmanszaken zo veel mogelijk
gelijk leggen. Dat is het geval voor het belastingtarief bij stopzetting, hetzij van een (kleine)
vennootschap, hetzij van een éénmanszaak.
immateriële vaste activa (bijv. goodwill,
cliënteel) die meer bedragen dan de
belastbare nettowinst of –baten verkregen in de vier jaren voorafgaand aan het
jaar van de stopzetting – zoals voorheen
– aan progressieve tarieven belastbaar
blijven. Het 10% tarief geldt dus voor alle
vaste activa (met de voornoemde beperking inzake immateriële vaste activa)
alsook voor vlottende activa (voorraden,
bestellingen in uitvoering, handelsvorderingen, enz.), met dien verstande dat
de stopzetting op een “gunstig moment”
dient te geschieden, namelijk:
•• vanaf de leeftijd (van de uitbater) van
60 jaar
•• wegens overlijden
•• in het kader van een ‘gedwongen definitieve stopzetting’ die voortvloeit uit
een schadegeval, een onteigening, een
opeising in eigendom, of een andere
gelijkaardige gebeurtenis, evenals de
definitieve stopzetting die het gevolg
is van een handicap (van minstens
66%).
Heeft de stopzetting op een ander tijdstip plaats, dan geldt het voordelig 10%
tarief niet en blijven de diverse tarieven
toepasselijk voor inkomstenjaar 2017
onverkort van toepassing. Dit zal vooral
van belang zijn voor immateriële vaste
activa, die dan belast zullen worden
aan 33% en voor materiële en financiële
vaste activa die belast zullen worden aan
16,5%, telkens te verhogen met gemeentebelastingen.
Op deze manier kunnen zowel aandeel-

houders van een kleine vennootschap
als uitbaters van een éénmanszaak tegen
10% belasting hun activiteit stopzetten,
zij het dat het stelsel van de liquidatiereserve voor vennootschappen toch een
stuk meer flexibiliteit biedt, gezien de
ontbinding en vereffening niet aan enige
leeftijd of andere gebeurtenis gekoppeld
is. Anderzijds is het wel zo dat voor vennootschappen niet enkel de 10% heffing
speelt, doch meerwaarden ook
eerst vennootschapsbelasting
ondergaan. Tenslotte lijkt het
erop dat een overgang (met
stopzetting) van een éénmanszaak naar een vennootschap
fiscaal vrij interessant wordt
vanaf de leeftijd van 60 jaar.

De Munter

Wanneer een vennootschap, die kwalificeert als een ‘kleine’ vennootschap in
de zin van artikel 15 Wetboek Vennootschappen van plan is om haar activiteit
stop te zetten en te vereffenen, dan
bestaat de mogelijkheid om de belaste
jaarwinsten (inclusief deze gerealiseerd
tijdens de fase van vereffening) om te
zetten in een liquidatiereserve, mits
betaling door de vennootschap van een
bijzondere heffing van 10% bovenop de
vennootschapsbelasting. Wanneer de
vennootschap daarna in vereffening gaat
kan deze liquidatiereserve vervolgens
zonder verdere belasting of roerende
voorheffing aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.
Voor éénmanszaken lagen de zaken
tot boekjaar 2017 anders en ook wat
complexer. De zogenaamde stopzettingsmeerwaarden gerealiseerd of vastgesteld
naar aanleiding van de stopzetting van
een éénmanszaak ondergingen diverse
belastingtarieven afhankelijk van (i) het
tijdstip van de stopzetting en (ii) de aard
van de activa waarop de meerwaarden
betrekking hadden. De tarieven varieerden tussen 16,5% en de gewone progressieve tarieven (25% - 50%), telkens te
verhogen met gemeentebelastingen.
Hierin komt nu verandering vanaf inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019). Het
belastingtarief wordt éénvormig op 10%
gezet voor alle stopzettingsmeerwaarden
verkregen of vastgesteld vanaf 1 januari
2018, ongeacht het type van actiefbestanddeel, behalve dat meerwaarden op

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.

Duurzame mobiliteit
19

Hoe slim omgaan met mobiliteit
en flexibiliteit?

In deze praktische infosessie komt u meer te weten
over flexibel verlonen, telewerk en glijtijden. Want
allerlei redenen dwingen u als werkgever om flexibiliteit in
uw onderneming in te bouwen. Denk maar aan de huidige verkeersproblematiek met de bijhorende kosten en de wens van
werknemers om autonomer te werken.
- Organisatie: VDAB en SD Worx
- Contact: inschrijven op www.vdab.be
- Prijs: gratis
- Donderdag 19 april van 9u30 tot 13u
Hertog Jan: Leuvensesteenweg 348, 3070 Kortenberg
apr

11

Conferentie ‘Baanbrekend winkelen’

Hoe ziet de steenweg van de toekomst eruit? In de
provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaamsjun
Brabant werden enkele steenwegen onder de loep
genomen tijdens het project ‘Baanwinkels en gemeenten op één
lijn’. Benieuwd naar de bevindingen? Tijdens de conferentie
komt u te weten hoe we steenwegen leefbaar maken.
- Organisatie: Netwerk Duurzame Mobiliteit
- Contact: inschrijven via www.duurzame-mobiliteit.be
- Prijs: gratis
- Maandag 11 juni van 9u30 tot 17u
Flanders Meeting & Convention Center Antwerpen:
Koningin Astridplein 20, 2018 Antwerpen
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Gezondheid Ondernemen
17

Voordracht darmkanker

Elk jaar krijgen 5.000 Belgen te horen dat ze darmkanker hebben. Elk jaar overlijden 1.800 tot 2.000
mei
Vlamingen aan de ziekte. Als dikkedarmkanker in een
vroeg stadium wordt vastgesteld, stijgen de overlevingskansen
van de patiënt en kunnen jaarlijks ongeveer 400 sterfgevallen
voorkomen worden.
Tijdens deze unieke voordracht legt Dr. Tom Feryn de huidige
stand van zaken brengen inzake opsporing en behandeling van
darmkanker. Molviene doet achteraf op een humoristische
manier de darmmiserie uit de doeken.
- Organisatie: LM Oost-Vlaanderen
- Contact: inschrijven via info.ov@lm.be of 09 223 19 76
- Prijs: gratis
- Donderdag 17 mei om 14u
LDC Zonneheem: Schietspoelstraat 9, 9900 Eeklo

9

Digidokter: Gezondheidsapps

Hartslagmeter, stappenteller of een slaapcoach: ondertussen zijn er tal van gezondheidsapps. Maar hoe
jun
betrouwbaar en accuraat zijn ze allemaal? Want er is
geen keurmerk of controle op de medische inhoud. Toch
kunnen ze nuttig zijn. Tijdens deze lezing herleiden we het nut
van gezondheidsapps tot hun juiste proporties.
- Organisatie: Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen
- Contact: inschrijven via https://webshop.hooglede.be
- Prijs: 5 euro
- Zaterdag 9 juni van 10u tot 12u
Bibliotheek: Marktplaats 24, 8830 Hooglede

Diversiteit
1

Inzetten op diversiteit doe je zo

Hoe zet u een diversiteitsbeleid op in uw bedrijf? En
welke uitdagingen brengt dit met zich mee? Tijdens
jun
deze tweedaagse interactie opleiding ontdekt u hoe
u zo’n beleid uitrolt en verankert binnen uw organisatie. U
krijgt een ruime theoretische achtergrond, aangevuld met tal
van tools en praktijkvoorbeelden.
- Organisatie: Vivo Social Profit
- Contact: inschrijven via www.vivosocialprofit.org
- Vrijdag 1 en 15 juni van 9u tot 16u30
SST: Koning Albertlaan 124, 9000 Gent

3

Zitdag financiering en subsidies

Zoekt u financiering voor de start van een onderneming of project? Of wilt u weten voor welke subsidies
u in aanmerking kunt komen? Tijdens deze zitdag
kunt u gratis een afspraak met een expert maken en nagaan
welke financiering mogelijk is.
- Organisatie: Agentschap Innoveren & Ondernemen
- Contact: reserveren via www.vlaio.be
- Prijs: gratis
Donderdag 3 mei tussen 9u30 en 16u30
Agentschap Innoveren & Ondernemen:
Lange Lozanastraat 223, 2018 Antwerpen
mei

Cultuur
25

Kookworkshop

Volg samen met LVZ Menen een kookworkshop bij
La Cantine in Kortrijk. La Cantine maakte deel uit
van handelszaak Byttebier. Na een aperitief en een
inleiding over bouillabaisse, kook je samen in werkgroepjes.
Na de voorbereiding kan iedereen aan tafel, met aangepaste
wijnen en dessert.
- Organisatie: LVZ Menen
- Contact: inschrijven via info@lvzmenen.be. Inschrijving is
pas definitief na overschrijving op rekeningnummer
BE76 7512 0274 5295 met vermelding van “Kookworkshop naam - aantal personen”
- Prijs: Leden + partner: 65 euro (pp) – niet-leden: 70 euro (pp)
- Woensdag 25 april 2018 om 19u30
La Cantine: Jozef Vandaleplein 7, 8500 Kortrijk.
apr

nov
mei

Museum Dr. Guislain: Angst

Aanslagen, beursschommelingen of oplopende politieke spanningen: angst beheerst de wereld. Het is
een instinctieve emotie die een grote impact heeft op
ons handelen. Deze tijdelijke tentoonstelling in het Museum Dr.
Guislain laat de vele gezichten van emotie zien.
U zult merken dat angst doorheen alle tijden en culturen
telkens anders beleefd, gecultiveerd en bestreden werd.
- Organisatie: Museum Dr. Guislain
- Prijs: 8 euro (normaal tarief)
- Nog tot 27 mei
Museum Dr. Guislain: Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent

2018

Willems Veranda’s Classic
Zaterdag 5 en zondag 6 mei,
Herzele
Altebra Muur Classic
Zaterdag 19 mei,
Ophasselt
Les Collines
Zaterdag 16 juni,
Zomergem

Classic Marc Wauters
Zaterdag 28 juli, Heusden-Zolder
Jurgen Vandewalle Classic
Zaterdag 4 en zondag 5 augustus,
Ichtegem
Militair Kamp Label
Zondag 12 augustus, Grobbendonk
West-Vlaanderens Mooiste
Donderdag 23 tot en met zondag
26 augustus, Roeselare
Vriendschapstocht
Zaterdag 1 september, Ertvelde
Belgian Cycling Happening
Zaterdag 22 en zondag 23 september,
Eeklo
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Vier keer deelnemen =
gratis LM-wielertrui,
koersbroek, windhesje of
sokken + handschoenen

Win

een Ridley koersfiets,
een fietsvakantie met Kortweg
of een van de 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.

www.lm-classics.com

