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AGROMANAGER
TROEF VOOR
FRUITTELERS

DIRK SCHYVINCK OVER
‘WAT ALS WE STRAKS
100 WORDEN?’

Iedereen Innoveert is het
Jaarthema 2019 van LVZ
en LVZ-Vormingsdienst
De wereld verandert zo snel dat alle businessmodellen op hun
kop worden gezet. Zowel in de grootste ondernemingen als
bij de kleinste zelfstandige. In de maakindustrie zowel als in
de dienstensector. Iedereen moet zich razendsnel aanpassen.
Nieuwe producten en technologieën lanceren.
Interne processen bijsturen. Rekening houden met klimaat,
milieu en gezondheid. Moderne concepten uitdenken.
Anders omgaan met medewerkers, klanten en leveranciers.
Hoe past u zich aan aan die nieuwe wereld? Welke
innovaties hebben u of uw bedrijf voor ons in petto?
Laat het ons weten op info@lvz.be. Misschien komen we wel bij
u langs om het wereldwijd bekend te maken.

LVZ

Liberaal Verbond
voor Zelfstandigen

Vormingsdienst

VOORWOORD 3

Minder maar
bewuster

In dit nummer

De bubbel van Zalando staat op barsten. De online modewinkel bezwijkt onder de pakjes die gratis worden teruggestuurd. Zalando heeft 24 miljoen klanten, maar maakt
gigantische verliezen. Niet moeilijk. Doet u dat ook? Drie
jurken bestellen in verschillende kleuren en er twee gewoon
terugsturen. Of alle drie, nadat je er eentje een avondje hebt
gedragen. Dat kost Zalando drie waardeloze jurken en een
hoop verzendingskosten. Als zelfstandige of ondernemer zou
u alleszins beter moeten weten.
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Lokale wijnhandelaar innoveert met beleving
Zelf ontworpen koolrabi-rooier
Agromanager vereenvoudigt administratie van fruitteler
‘Niets blijft en alles verandert voortdurend:
Wat als we straks 100 worden
Kort en krachtig
20ste Salon voor land- en tuinbouw
Gezond
Regio: Waarschoot deed het met insecten
Sociaal Advies: De pensioenovereenkomst
voor zelfstandigen (POZ)
KMO-advies: Nieuwe aansprakelijkheden
voor vennootschapsbestuurders
Financieel advies: Keer uzelf dit jaar nog
een vrijgesteld divident uit
LVZ-Vormingsdienst

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
Abonnement: 110 euro per jaar, lidgeld LVZ inbegrepen,
storten op rek. nr. 425-5190021-35 van LVZ.
KBC IBAN BE57 4255 1900 2135, BIC KREDBEBB
Oplage: 28.500 ex.

LVZ en LVZ-Vormingsdienst wensen al hun
leden, afdelingen, bestuursvrijwilligers en
sympathisanten een geweldig

2019!

Je hebt ook nog Bol.com, Coolblue en straks komt Alibaba
er nog bij. Chinese prullen van 5 euro, voor 23 uur besteld,
om 8 uur ’s morgens bij u thuis geleverd door witte bestelwagens die Waze-gewijs over onze kleinste landelijke wegen
scheuren. We hopen dat u eens nadenkt voor u bestelt.
Natuurlijk heeft het aan huis leveren van pakjes een toekomst. Natuurlijk zal online shoppen alleen maar toenemen.
Elke winkelier weet dat hij niet meer zonder webshop kan.
Maar we kunnen niet geloven dat een hele jonge generatie,
die de mond vol heeft van duurzaamheid, authenticiteit en
puurheid, blind diezelfde weg zal volgen. Steeds meer jongeren gaan opnieuw in de stad wonen. Wat is er mis met wat
minder maar bewuster te consumeren, bij de lokale winkelier, op de markt, in de baanwinkels op onze uitvalswegen.
Met een hapje en drankje bij de plaatselijke horeca. Allemaal
zelfstandigen die voor werkgelegenheid zorgen en die vandaag dreigen weggespoeld te worden door het credo van het
online shoppen. Oh ja, en die voorlopig nog de sportclub van
uw kinderen sponsoren.

Luc Soens, directeur
Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

Ik geloof niet dat een
hele jonge g eneratie, die
de mond vol heeft van
duurzaamheid, authenticiteit en p uurheid, blind
diezelfde weg zal volgen
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Innovatie is het nieuwe toverwoord.
Iedereen innoveert, omdat het moet.
Wie het niet doet, staat stil of gaat achteruit.

Lokale wijnhandelaar
innoveert met

beleving
“Tijdig ingespeeld op signalen en trends”

Wijnhandel Neyt is een familiezaak uit
Waarschoot die teruggaat tot 1960. V
 ader
Arsène leverde met zijn bestelwagen
dranken aan de horeca. Dat doet zoon Piet
vandaag nog altijd, maar niet zonder in
te spelen op de trends van vandaag. Het
magazijn werd vorig jaar o
 mgetoverd in
een prachtige showroom met ruimte voor
beleving en degustatie. En er is nu ook thee.
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Niets doet vermoeden dat naast de grote
baan die door Waarschoot loopt een
stijlvolle wijnhandel ligt. Maar als je
indraait aan de wijntonnetjes van Neyt
en de schuifdeuren opengaan, voelen
we ons meteen welkom. We worden
niet overdonderd met flessen, maar zien
een lange degustatietafel. “Veel klanten
staan te kijken van onze renovatie”, zegt
zaakvoerder Piet Neyt. “Hier hadden
jullie toch een garage vroeger?, horen
we wel eens vaker. Tijdens de werken
kregen we ook veel kritische vragen: of

dat wel nodig was zo’n winkel, aangezien
we niet aan de straatkant liggen. Maar ik
zeg altijd: naar een goed restaurant rijd
je ook, zelfs al moet je het op de buiten
zoeken.”
De winkel is sinds september 2017 heropend. Het was de grootste metamorfose
in de geschiedenis van de drankenhandel. Het wijnaanbod was eigenlijk een
passie van stichter Arsène. Maar samen
met zoon Piet maakte hij van klassieke
Franse wijnen een hoofdactiviteit. In
1993 ging Piet in de zaak aan de slag en
in 2000 nam hij de wijnhandel volledig
over.

Ziel
Was het noodzakelijk om het concept
aan te passen? “De jongste jaren merkte
ik dat veel mensen uit de horeca op de
toppen van hun tenen liepen. Zo zijn de
accijnzen tot drie keer verhoogd en liggen die veel hoger dan in de buurlanden,
wat een impact heeft op de verkoop. Er
was ook de intrede van de witte kassa,
met hogere prijzen als gevolg. De horeca
kreeg het dus hard te verduren. Daarnaast zag ik ook rondom mij, hier in
Waarschoot, verschillende kleine winkels stoppen omdat het te moeilijk werd.
Ik vond dat we tijdig moesten inspelen
op die signalen. Rekening houden ook
met de huidige trends. De winkel zal ons
geen grote omzet bezorgen, maar mensen willen vandaag wel een belevenis.
En daar hebben we op gemikt.”
Bij het nieuwe concept hoort nu ook
thee. Tania Roegis, partner van Piet, is
niet enkel wijnsommelier. Ze schoolde
zich ook om tot theesommelier en introduceerde een assortiment van pure thee.
Ook dat is vernieuwing: een non-alcoholisch alternatief in de drankenhandel.
“Kijk maar naar het succes van Tournée
Minérale”, zegt Tania. “Mensen zijn vandaag op zoek naar alternatieven voor
alcohol. Dan kan je blijven hangen in
frisdrank, maar thee is wel een product
met een ziel. Net zoals wijn.”

Expertise
Ondanks de vernieuwing, blijft Piet Neyt
natuurlijk de horecazaken bevoorraden.
“We hebben vaste klanten, goede restaurants die soms al dertig jaar bij ons kopen. Ze krijgen veel vertegenwoordigers
over de vloer, maar wij zijn hun vertrouwenspartner geworden. Die expertise
vindt ook de particuliere klant belangrijk. In elke supermarkt kan je thee of
gin kopen, maar hier krijgen mensen een
woordje uitleg en kunnen ze iets nieuws
ontdekken.”
En je kan er proeven natuurlijk. Want
zo brengen Piet en Tania beleving in
hun winkel. “We organiseren hier heel
wat workshops: een theedegustatie, een
wijnproeverij, een gin of whisky tasting… En dat werkt. Want verenigingen
of vrienden beleven een fijne avond,
vertellen het voort of delen iets op social
media. Het is de beste reclame, want zo
leren ze ook onze winkel kennen.”
“Wie hier vroeger wijn kwam kopen,
zocht zijn weg tussen een hoop witte
dozen op industriële rekken. Dat idee
hebben we helemaal omgegooid. Nu
staan de flessen mooi uitgestald per
regio en kan je rondlopen tussen de lage
rekken. Toen we het magazijn sloten
voor de werken, bouwden we een popup store in garageboxen op de parking.
Het was een drukke periode, we deden
serieuze investeringen, maar we zijn heel
blij met het resultaat. De winkel, de thee,
een webshop, een nieuwe huisstijl… In
een beweging hebben we onszelf heruitgevonden.”
Drankenhandel Neyt werd begin dit jaar
ook bekroond als de Innovatieve Ondernemer door LVZ-Waarschoot.
www.wijnen-neyt.be
Leest 40, 9950 Waarschoot
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Jeroen Dejonckheere: “Meer planten op dezelfde
oppervlakte en tweemaal zo snel rooien.”

Meeropbrengst en minder kosten
		door zelf ontworpen
Een machine voor het rooien
en oprapen van koolrabi, dat
is wat Jeroen Dejonckheere
ontwikkelde en bouwde. Hij
vond het rooiproces opnieuw
uit en laat zijn familiebedrijf
zo profiteren van de voordelen.
Het is een van de tien Vlaamse
landbouwinnovaties van 2018.
Jeroen Dejonckheere heeft samen met
zijn ouders een gemengd bedrijf in Elverdinge (Ieper). “We hebben melkvee,
vleesvarkens, aardappelen, wortelen en
koolrabi. Met de machine die ik gemaakt
heb, wou ik het rooien van koolrabi
efficiënter maken en tegelijkertijd de
hectarenproductie verhogen. Daar ben ik
in geslaagd.”

koolrabi-rooier

Jeroen bouwde een machine die een aantal zaken combineert die voorheen door
een loonwerker werden uitgevoerd in
verschillende fasen. Bijzonder aan deze
nieuwe oogstmachine is dat ze tegelijkertijd koolrabi kan rooien en oprapen. Dat
gebeurt met één persoon en één tractor.
Zo bespaart Jeroen arbeidsuren en daalt
zijn brandstofverbruik met 50%.
Het ingenieuze aan het idee van Jeroen?
De machine is zo gebouwd dat hij zeven
rijen op drie meter kan oogsten. Hij realiseert dus ook een meeropbrengst, want
vroeger werd koolrabi geplant in bedjes
van drie rijen per drie meter, omdat de

loonwerker enkel op die manier kan
rooien.
“15 procent meer opbrengst zou moeten
lukken”, schat Jeroen het effect van zijn
machine. “Ik kan nu meer planten op een
zelfde oppervlakte telen en tweemaal zo
snel rooien. De kwaliteit is zelfs beter,
want de wortel wordt mooi afgesneden.
Daarnaast is er de arbeidsefficiëntie:
ik spaar nu een chauffeur uit. Vroeger
startte de loonwerker hier om 7 uur en
moesten wij eerst nog de koeien melken.
Nu kunnen we het zelf doen. Voor een
gemengd bedrijf is dat zeker een gemak.”
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Laurens Tack vereenvoudigt
de administratie van fruittelers
met Agromanager
De weg die een stuk fruit aflegt van de kweek tot in de winkel
is lang. Voor de fruitteler is het niet altijd evident om al die
stappen te registreren. Toch moet het. Laurens Tack ontwikkelde
met Agromanager de oplossing in zijn fruitbedrijf.
Zijn online toepassing oogst lof van het Innovatiesteunpunt
en wordt nu ook gebruikt door collega fruittelers.
Laurens heeft een fruitbedrijf in SintGillis-Waas met voornamelijk peren. Hij
ondervond dat de administratie op dat
bedrijf op een nogal omslachtige manier
gebeurde en besloot daarin verandering
te brengen. “Eerst telen, dan oogsten,
dan bewaren in de koelcellen, dan sorteren en dan pas verpakken. Als fruitteler
kan je pas factureren anderhalf tot twee
jaar nadat je hebt geteeld. Het probleem
is dat je op dat moment moeilijk kan
nagaan wat er allemaal aan vooraf ging.
Met Agromanager gaan we daarom alles traceren. Bij de opmaak van een
leveringsbon weet je zo perfect van welk
perceel dat stuk fruit afkomstig is.”

Laurens Tack heeft al meer dan
100 klanten voor zijn toepassing.

resultaat van wat je hebt geteeld.”
In de toekomst wil Laurens het systeem
nog verder uitbouwen en er ook bespuiting aan koppelen. Agromanager is ook
beschikbaar voor andere fruittelers.
Laurens heeft intussen al meer dan 100
klanten. Hij wist ook een mooie titel in
de wacht te slepen: Agromanager is een
van de tien Vlaamse landbouwinnovaties
van 2018. Met een projectpremie van
2.500 euro van het Innovatiesteunpunt
kan Laurens zijn idee nu nog verder
uitwerken.

Die tracering is verplicht. Maar de 25-jarige fruitteler combineert met zijn managementtool een pak gegevens. Met data van
pluk tot verkoop krijgt hij snel een zicht
op arbeid en rendement. Dat zorgt voor
administratieve vereenvoudiging maakt
een gronderige kostprijsberekening mogelijk. “Naast tracering kunnen we het
financiële terugkoppelen en bijvoorbeeld
de maatsortering. Zo zie je beter het

Innovatie in
de landbouw

Ontdek de tien Vlaamse landbouwinnovaties van 2018 op
www.innovatiesteunpunt.be. Met de Innovatiecampagne richt
het Innovatiesteunpunt – een initiatief van Boerenbond en Landelijke
Gilden in partnerschap met Cera en KBC – zich tot land- en tuinbouwers
die met hun bedrijf een verfrissende, vernieuwende richting uitgaan.

8

“Niets blijft, en

alles verandert

voortdurend”

Dirk Schyvinck vraagt zich af hoe de samenleving
er uitziet als we straks 100 jaar worden.
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Wat met werken, leren en ondernemen
als we straks 100 worden?
Tegen 2060 is bijna één Belg op twee ouder dan vijftig.
En we gaan stilaan naar een levensverwachting richting 90 en
zelfs 100 jaar. Een wereld waarin langer geleefd wordt, biedt
enorme economische kansen voor innovatie. Er is zelfs al een
naam voor: de longevity economy. Met grote u
 itdagingen voor
de gezondheidszorg, de bouwsector, bankiers en verzekeraars,
de voedingssector, vervoer en toerisme, enz. Ook op de
werkvloer wordt alles anders. Marketeer Dirk Schyvinck
schreef er een boek over: Wat als we straks 100 worden?

Dirk Schyvinck werd dit jaar 60.
Maar eigenlijk wil hij eeuwig jong
blijven. Na een carrière van meer
dan dertig jaar in de media-, marketing- en bankwereld vroeg hij zich
af hoe onze samenleving er uitziet
als we straks 100 jaar oud worden.
Wij vroegen hem wat de gevolgen én
de kansen zijn voor ondernemers en
zelfstandigen in die nieuwe wereld .
“De komende decennia staan we voor
een enorme vergrijzing van de maatschappij”, zegt Dirk Schyvinck. “En
uiteraard is de babyboom van kort na de
Tweede Wereldoorlog daar (deels-) oorzaak van. Het enorm aantal baby’s dat
in de periode 1945-1965 geboren werd,
wordt nu oud en tegen 2060 verwacht
men dat bijna één op de twee Belgen
ouder is dan vijftig. Er wacht ons zelfs
een dubbele vergrijzing want één op
tien zal ook ouder zijn dan tachtig, wat
meer dan een verdubbeling is ten opzichte van vandaag.’’
“Maar ook na 2060 stopt de veroudering
niet. Want naast deze ‘boom’, zal ook de
levensverwachting heel waarschijnlijk
blijven stijgen. Als de trend van de
afgelopen 150 jaar zich doorzet dan gaan
we stilaan naar een levensverwachting
(bij geboorte) richting negentig en hon-

derd. Optimistische bronnen spreken nu
al dat de helft van de vandaag geboren
meisjes honderd wordt! Deze evolutie
kan alleen maar versnellen aangezien
ook de wetenschap en technologie in dit
tijdperk van digitale revolutie versnelt en
sneller dan ooit nieuwe oplossingen zal
aanbrengen om langer te leven…’’

Ze hebben geld,
en ze geven het ook uit
“En al moge dat een gift zijn, soms lijkt
het alsof vergrijzing een vloek is. ‘Oud
is out’ en ‘oud is gelijk aan kosten’ zijn
twee stereotypes die vaak naar boven
komen. Nochtans biedt een wereld
waarin langer geleefd wordt, enorme
economische kansen voor innovatie.

Dirk Schyvinck

In België vertegen
woordigen de 50-plussers
zo’n 40 procent van de
bevolking, maar nemen ze
al meer dan 50 procent
van de totale consumptie
voor hun rekening

Berekeningen leren bijvoorbeeld dat de
Amerikaanse vijftigplussers nu al verantwoordelijk zijn voor een economische
macht, die uitgedrukt in termen van
grootte virtueel tot de top 3 landen in de
wereld zou horen. Meer dan de helft van
de bestedingen komt straks bijvoorbeeld
van deze doelgroep. Een groep met geld
dat ze ook uitgeven. Want de nieuwe
generatie babyboomers heeft gemiddeld
een netto vermogen dat bijna dubbel zo
hoog is dan de generatie 45-55 jarigen
en meer dan drie maal hoger dan 35-45
jarigen. Ze hebben geld en ze geven het
ook uit, meer dan hun ouders. En die
bestedingen stijgen de komende jaren
sneller dan wat de jongere generaties
zullen uitgeven.’’

De (nieuwe) economie
van het langere leven
“De babyboom-generatie is een bijzondere generatie die opgegroeid is met vrijheid en blijheid en daar willen ze zo lang
mogelijk van genieten. Waar de aandacht
van marketeers en productinnovatie tot
op heden vooral was gefixeerd op een
jonge doelgroep, schuilen er enorme
kansen in wat nu al de ‘longevity economy’ genoemd wordt: de economie
van het langere leven. Uiteraard staat
in de eerste plaats de gezondheidssector
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enigde Staten komt de vraag tot renovatie van huis en tuin bijvoorbeeld al voor
meer dan de helft van de kant van de
babyboomers. Huisje-tuintje wordt dus
niet langer een beeld dat enkel gekoppeld wordt aan jonge koppeltjes…’’

Dirk Schyvinck

65 procent van de
Zweedse werknemers
voelt zich op het einde
van hun loopbaan zeer
gelukkig, terwijl ze acht
jaar langer werken dan
de gemiddelde Belg

voor grote uitdagingen en de daarbij
horende kansen. Niet in het minst omdat
we straks naar een meer individuele
gezondheidsverstrekking gaan, maar
ook naar meer preventie dan therapie.
De klemtoon zal verschuiven naar een
totaal fysiek en mentaal kwalitatief leven
waar nieuwe noden en wensen zullen
ontstaan.’’
“Niet alleen in de gezondheidssector
komen er volop nieuwe opportuniteiten voor ondernemers! Neem nu alles
wat met bouwen en verbouwen te maken heeft, zowel aan de buitenkant als
aan de binnenkant. Babyboomers willen
namelijk zo lang mogelijk zelfstandig
èn in hun eigen huis blijven wonen en
dat schept nieuwe behoeften en noden.
Zorgen wordt steeds langer ontzorgen en
dat zal heel wat gevolgen hebben voor
veiligheid, domotica en comfort. Vandaag dragen we stappentellers, morgen
zullen sensoren en artificiële intelligentie overal ‘thuis’ zijn. Maar ook minder
technologische ‘verbouwingen’ staan de
komende jaren voor de deur. In de Ver-

“Ook voor bankiers en verzekeraars
worden het drukke tijden. Wie geld
heeft en langer leeft, zal beter moeten
plannen en zich beter moeten verzekeren. En ga zomaar verder: ING Nederland berekende enige tijd geleden dat de
economische groei in de meeste sectoren (vervoer en toerisme, communicatie,
horeca, recreatie en ook retail-food
en non-food) bij een oudere bevolking
sneller zal gaan dan bij hun jongere
generaties. Zo zien we bijvoorbeeld al
specifieke voedingssupplementen en
zogenaamde superfoods opduiken voor
vijftigplussers. Innovatie in combinatie
met gebruiksvriendelijke technologie
kan deze groei enkel maar versnellen,
want babyboomers zijn verre van analfabeten in de aankoop en het gebruik van
technologie. Smartphones en fitbits: we
vinden ze even vaak in de hand of rond
de arm van vijftigplussers!’’

Verandering en innovatie
op de werkvloer
“Daarnaast wacht er als werkgever ook
een ander soort economische evolutie.
En bij de verwachte schaarste aan
kwalitatief en gekwalificeerd talent
zal innoveren noodzakelijk zijn. Het
sociale model van een goede twintig
jaar studeren en vervolgens op basis van
deze studie veertig jaar werken om dan
te mogen rusten, staat langzamerhand
op springen. Ja, we zullen langer leven
en dus langer moeten werken. Zij die
vandaag de werkvloer opgaan, zullen
waarschijnlijk werken tot hun vijfenzeventigste of langer. En werken zal ook
‘anders’ worden.’’
“Wereldwijd zien we bij jongeren al de
eerste tekenen van verandering: steeds
minder geloof in pensioen, graag tijdens
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Wie langer leeft, zal ook meer tijd nemen
om te experimenteren. Zo zien we nu
al het aantal kleine bedrijfjes, start-ups
genoemd, stijgen. Niets blijft, en alles
verandert voortdurend. Kijk maar naar
de talrijke pop-ups die in het straatbeeld
opduiken. Voortdurende verandering;
wendbaarheid versus werkbaarheid: we
zitten pas in het beginstadium.’’

Leren-werken-leren??

Dirk Schyvinck: “In de toekomst staan
of zitten we met vier à vijf generaties
samen op de werkvloer.”
de werkjaren tijd om ‘te rusten’ maar
ook om bij te tanken. Zowel fysiek maar
vooral ook mentaal. Want als we naar
een leven van honderd gaan, zal een
studieperiode van twintig jaar niet
volstaan. Met de snelheid waarmee
vandaag technologische veranderingen
nieuwe (on)evenwichten teweegbrengen, zullen de jongeren van nu zich
straks om de vijf of tien jaar opnieuw
moeten bijscholen, om niet te zeggen
heruitvinden. En dat is nog iets anders
dan levenslang leren.’’
“Anciënniteit zal een andere betekenis krijgen en ook anders (moeten)
worden vergoed. In de toekomst staan
of zitten we met vier à vijf generaties
samen op de werkvloer. Samenwerken
vanuit mekaars sterktes wordt meer dan
ooit belangrijk. Er zal meer van werk
en werkgever veranderd worden en dat
betekent heel waarschijnlijk dat er meer
zelfstandigen en freelancers bijkomen.

“En niet te vergeten: technologiebedrijven zetten de nieuwe trend. Wie Google
of Amazon bestudeert, leert dat deze
bedrijven ‘leerbedrijven’ zijn waar bij
wijze van spreken, gewerkt wordt om te
leren. Vervolgens wordt dit ‘leren’ geschaald van individu naar groep en naar
heel het bedrijf. Voor sommige experts is
dat al de aanleiding om te stellen dat we
in een honderdjarig leven niet meer zullen leren om te werken (het aantal jaar
studie die diende als voorbereiding op
de loopbaan) maar zullen werken om te
leren. Lees: steeds sneller nieuwe technologieën op te pikken en ze even snel
toe te passen’’.
“Een honderdjarig leven vraagt met andere woorden een nieuw sociaal model tussen generaties maar ook tussen
de klassieke bouwstenen van studeren,
werken en ‘rusten’. Een nieuw model
waar het initiatief misschien wel eerder
zal liggen bij het ondernemend individu
en de bedrijfswereld dan bijvoorbeeld
bij de overheid? Uitdagingen genoeg dus
voor ondernemers om te ondernemen
in deze nieuwe context van snelle veranderingen en een (veel) langer leven!’’,
besluit Schyvinck.

Win

het boek

In Wat als we straks 100 worden
beschrijft Dirk Schyvinck een
andere visie op jong en oud. Hij
pleit voor een jonge kijk op vergrijzing en een vernieuwende blik
op de toekomst van het langere
leven. Internationaal staat het
thema van longevity al langer op
de maatschappelijke, politieke
en economische agenda. “Het
zou jammer zijn als we in onze
contreien die boot zouden missen’’,
zegt Schyvinck.
Vrij Ondernemen geeft vijf
exemplaren weg van het boek
Wat als we straks 100 worden.
Stuur een mailtje met uw naam en
volledig adres naar info@lvz.be
en wie weet ontvangt u kort na
Nieuwjaar boeiende lectuur van
ons.
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Belg =

Belgische

kaviaar
scoort

geen contactloze
betaler

Royal Belgian Caviar, de enige Belgische
kaviaarproducent, zal dit jaar een recordgewicht produceren: 5.000 kilo, een stijging met bijna een kwart op 5 jaar tijd. De
groei komt door de goede kweekomstandigheden van de steuren, maar ook door
de groeiende vraag uit het buitenland.

Amper 4 procent van de elektronische
betalingen in ons land verloopt contactloos. In Nederland is dat 51 procent. Om
contactloos te betalen hoef je alleen je
bankkaart als een badge tegen een betaaltoestel te houden, zonder een code
in te tikken. Over een aantal jaar zullen
ook alle Belgische betaalkaarten met de
juiste technologie zijn uitgerust.

Nooit zo weinig

vrouwelijke
starters

Winkels aan zee en in toeristische
centra zullen voortaan 52 zondagen
per jaar open mogen zijn. Een werknemer mag wel maar 39 zondagen
werken zodat hij of zij gegarandeerd
13 vrije zondagen per jaar heeft.

Steeds minder vrouwen durven een eigen zaak starten.
De grote oorzaak zouden de gebreken zijn in het sociaal
statuut voor vrouwelijke zelfstandigen. Ze kennen geen
ouderschapsverlof of tijdskrediet en de uitkering tijdens het
zwangerschapsverlof is lager dan vrouwen die als werknemer werken. In het algemeen zijn zelfstandigen dan weer
tevreden met hun job tegenover loontrekkenden.
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Gepensioneerden
verdienen bij
Steeds meer gepensioneerden klussen
bij: ze zijn nu al met meer dan 90.000.
Verwachting is dat dit nog zal stijgen nu
gepensioneerden ook aan de slag kunnen
als flexi-jobber in de horeca, detailhandel
en in kapperszaken.

“Wie zich niet specialiseert,
is ten dode opgeschreven’’
Renilde Mertens van Speelgoed Mertens in Leuven

VOOR U

Als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat zal dat de handelsrelaties met Vlaanderen danig door elkaar schudden. Op
www.brexit.vlaanderen bundelde Flanders Investment &
Trade (FIT) alle mogelijke vragen en antwoorden.

Student-

zelfstandigen groeien
Het nieuwe statuut student-zelfstandige is razend
populair. Het is financieel zeer aantrekkelijk. Wie
zijn omzet beperkt houdt tot 6.775,24 euro per jaar,
moet geen sociale bijdragen betalen.

“Je mobiele toepassingen moeten
perfect eenvoudig, gemakkelijk
en begrijpelijk zijn. Mensen willen
geen moeite meer doen’’.
Dienstverleningsspecialist Ralph Hababou
over digitale ontwikkelingen

“Ondernemen doe je niet in
bijberoep. Dat doe je dag
en nacht. Je moet naast
zaakvoerder ook marketeer,
boekhouder, influencer
en wat nog zijn.’’
Retailspecialist Jorg Snoeck

Winkelpersoneel is jongst
(Werknemers in de textiel het oudst)
De gemiddelde Belgische werknemer is 42
jaar en 3 maanden, dat is 1 jaar meer dan vijf
jaar geleden. De verschillen tussen sectoren
zijn groot. Winkelpersoneel is het jongst
(30), werknemers in de textiel het oudst (47).
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Winnaars boek
Alexander De Croo

In het vorige nummer van
Vrij Ondernemen kon u
het boek De eeuw van
de vrouw van minister
Alexander De Croo winnen.
Door zijn werk ondervond
de minister dat de rol van
de vrouw wereldwijd, dus
ook bij ons, met te weinig
ambitie en te veel vooroordelen wordt ingevuld.
Hij schreef er een boek over, wij mochten vijf
exemplaren weggeven.
De winnaars waren Veronique Laureys (SintMartens-Latem), Joyce Heymans (Niel), Ann
Gijsen (Lanaken), Sabrina Zegers (Grimbergen)
en Godelieve Beuselinck (Koekelare).

Nooit zoveel
freelancers
Informatici, vertalers, gezondheidscoaches, muzikanten,
opleiders: vaak zijn het freelancers. Ze zijn ondertussen
met 157.000, bijna 7 procent meer dan een jaar geleden.
Het gaat om echte zelfstandigen, die de expertise in hun
vakgebied inzetten voor tijdelijke opdrachten maar hun
eigen agenda bepalen en autonoom werken.

DE TOP 5:
Adviseurs in bedrijfsbeheer 28.119
IT-diensten 15.547
Kunst en amusement 14.252
Fotografen, vertalers, tolken, designers 13.004
Onderwijsdiensten 12.998

Fraude
treft één bedrijf op vijf

Eén op de vijf bedrijven met een omzet van
minstens 5 miljoen euro in België kreeg
het voorbije jaar te maken met fraudeurs.
De ondernemingen verliezen gemiddeld
150.000 euro per incident. In 2% van de fraudegevallen loopt het verlies op tot meer dan 1
miljoen euro. 15 % van de bedrijven geeft toe de
voorbije vijf jaar minstens één valse factuur te
hebben betaald. Verduisteren van bedrijfsactiva is de tweede grootste oorzaak van fraude.
Cybercriminaliteit vervolledigt de top 3.
Gemiddeld geven bedrijven in België jaarlijks
60.000 euro uit aan de strijd tegen fraude.

Ook ziekte-uitkering
na je 65ste
Er zijn momenteel 2.500 zelfstandigen
die langer dan hun 65ste willen blijven
werken. Ze worden soms met een tegenslag geconfronteerd, bijvoorbeeld
ziekte. Door hen ook recht op een ziekte-uitkering toe te kennen van zes
maanden, wil minister De Block die
zelfstandigen een betere bescherming
bieden. De maatregel moet op 1 januari ingaan.
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33.000
voor

Dag van de Ambachten
Zo’n 33.000 bezoekers bezochten dit
jaar de Dag van de Ambachten. Ze
maakten kennis met meer dan 400 ambachtslieden die het publiek ontvingen
om hun kennis te delen en beroepen te
laten ontdekken die de
bezoekers soms niet
kennen. Voor het
eerst waren alleen
ambachtslieden
toegelaten die een
wettelijke erkenning hebben.

Moederschapsuitkering
voor zelfstandigen
sneller uitbetaald
Elk jaar worden tussen de vijf- en
zesduizend zelfstandigen mama.
Sommige ziekenfondsen betalen
de moederschapsuitkering voor
zelfstandigen (die nu 12 weken
bedraagt) pas uit na 4 maanden.
Minister van Sociale Zaken Maggie
De Block kort deze periode nu in
tot een maand. De maatregel zal in
werking treden vanaf 1 januari.

20ste
Land- en Tuinbouwsalon Roeselare

In Roeselare is Het salon voor land- en tuinbouw eind februari aan haar 20ste editie toe! Opnieuw worden er op 10.000
vierkante meter beurshallen 150 exposanten verwacht.

Al veertig jaar heeft Het Salon de
reputatie van een heel sterke, regionale land- en tuinbouwbeurs. Met
ruim 20.000 bezoekers in drie dagen is
deze vakbeurs dan ook de place-to-be
voor de professional in de land- en
tuinbouw.
De jongste jaren zagen de organisatoren de interesse groeien van een nieuwe extra doelgroep. Meer en meer
gemeentebesturen zakken af naar Het
Salon op zoek naar oplossingen voor
hun stedelijke groenbeheer en parken. Ze zagen bovendien de tuinaannemers steeds meer hun weg vinden
naar de vele machines, toebehoren en
groentoepassingen. Een reden om Het
Salon verder uit te bouwen rond de
drie grote pijlers: landbouw, tuinbouw
en park.
Elke landbouwer zakt steevast af naar
deze hoogdagen voor de sector. Het
Salon is niet alleen de ontmoetingsplaats bij uitstek, maar bovendien ontdekken ze tevens de laatste innovaties
van onze regionale constructeurs in
machinebouw, is er ruime aanwezigheid van elk tractormerk en is er
heel wat aandacht voor de nieuwste
technieken.

Met de REO veiling is Roeselare nog
steeds de grootste afzetmarkt voor
onze glastuinbouwers, logisch dat
hiervoor nog steeds groeiende interesse is op Het Salon. Met een sterk
aanbod aan oplossingen voor automatisering, belichting, beregening, energie, kassenbouw, teeltsystemen enz.
mikken we op een ruim aanbod voor
de serristen.

Park
Met een sterk groeiend aantal tuinaannemers en een steeds professionelere
aanpak van groenbeheer in stedelijke
centra en parken biedt Het Salon
een zo compleet mogelijk aanbod.
Van kleinere machines, gereedschap,
onkruidbestrijding, omheiningen tot
bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens
en nog heel veel meer. Op maandag is
er bovendien speciale aandacht voor
dit onderdeel met de mogelijkheid om
doorlopend demo’s aan te bieden en
bij te wonen.
Het Salon voor land- en tuinbouw
editie 2019 vindt plaats op zaterdag
23, zondag 24 en maandag 25 februari
2019 in Expo Roeselare en is open
van 10u tot 19u. Kandidaat-standhouders kunnen terecht bij WELL
Communications, 051-25.06.00 of
info@landentuinbouwsalon.com
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Eerste bedrijventerrein met
0,0 impact op het klimaat
Het Waregem Business Park is het eerste bedrijventerrein in België dat volledig
CO2-neutraal is gebouwd. Zonder ingrepen had het businesspark van 12.000 vierkante meter (twee voetbalvelden groot) gezorgd voor een CO2-uitstoot van 16.579
ton, gelijk aan 99 miljoen kilometer rijden met de wagen of de jaarlijkse uitstoot
van 1.550 Belgische gezinnen.
De ontwikkelaar maakte gebruik van klimaatvriendelijke bouwtechnieken zoals
groendaken, regenwaterrecuperatie, zonwerend glas en ledverlichting. Er werd
ook een beroep gedaan op lokale aannemers en leveranciers om de uitstoot van
vrachtwagens naar beneden te halen.
De uitlaatgassen van de camions die toch op de werf moesten zijn, werden gecompenseerd door te investeren in een klimaatproject in Oeganda.

Nog veel drempels
voor ondernemers
met een handicap
Er zijn steeds meer zelfstandige ondernemers met een handicap. Ze zijn naar
schatting met 10.000 tot 15.000. Toch stoten zij nog op veel drempels. Zo raken ze
vaak moeilijk aan een lening en een verzekering, en vinden ze moeizaam de juiste
informatie, hulp en ondersteuning.
Nochtans is het ondernemerschap voor werkkrachten met
een handicap een aantrekkelijke piste voor een job dicht bij
huis en bovendien aangepast
aan de arbeidshandicap. Een
centraal informatiepunt zou
hen beter de weg kunnen
wijzen. Bijvoorbeeld binnen
de GTB, de dienst voor arbeidsbemiddeling van mensen
met een arbeidshandicap. Ze
zouden ook van dezelfde financieringskanalen gebruik moeten kunnen maken als andere zelfstandigen. Daarom
is een betere bewustmaking bij personeel van banken en verzekeringen nuttig om
misvattingen weg te nemen over talenten en capaciteiten van mensen met een
arbeidshandicap.
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Twee op drie
zelfstandigen
zijn nooit ziek
65% van de zelfstandigen gaan toch werken als ze ziek
zijn, omdat ze schrik hebben om inkomen en klanten
te verliezen. Het gaat om een bevraging van Acerta bij
meer dan 2.500 zelfstandigen, en waarbij ziekte werd
gedefineerd als ‘enkele dagen afwezigheid door bijvoorbeeld griep, een stevige verkoudheid of buikgriep.’ Langdurige aandoeningen als kanker of burn-out werden niet
meegerekend. Een gewone werknemer blijft gemiddeld
zes dagen per jaar ziek thuis.
De concurrentie bij zelfstandigen blijkt te groot om zo
maar thuis te blijven. En zelfstandigen krijgen ook pas
na twee weken ziekte een uitkering tussen 36 en 60 euro
per dag. Een zelfstandige kan wel een verzekering tegen
inkomenverlies afsluiten. Slechts de helft doet dat.

Nog meer
aandacht voor
langdurig zieken
De opleiding en begeleiding van langdurig zieken via
vrijwillige trajecten is een succes. Voor 2018 is het aantal trajecten opgetrokken tot 4.200 en een budget van 20
miljoen euro.
De buurman van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block doorliep zelf zo’n traject.
“Hij werkte met natuursteun voor keukens en grafzerken
tot hij geopereerd werd aan zijn rug. Eerst probeerde
hij in hetzelfde bedrijf ander, lichter werk te doen. Maar
in kleine ondernemingen is dat niet zo eenvoudig. Dus
heeft hij zich omgeschoold tot chauffeur bij De Lijn. Op
de bussen hebben ze daar aangepaste zetels van heel
goede kwaliteit.”
Maggie De Block benadrukt dat haar buur de opleiding
heeft kunnen volgen terwijl hij zijn uitkering behield. Bij
deze trajecten naar een job staat de patiënt centraal.

Ziekteverzuim in
Belgische bedrijven
stijgt zorgwekkend
De voorbije tien jaar steeg de afwezigheid op het werk door
ziekte met liefst 33 procent. Het aantal langdurig zieken is
zelfs met de helft gestegen, en doet zich voor in elke leeftijdsgroep.
Drie kwart van de werknemers die de hele dag achter een
beeldscherm zitten, heeft daar minstens één dag per week
visuele klachten over. Een op drie heeft problemen met de
nek, onderrug of schouders. Mensen klagen ook over een
verminderd concentratievermogen en stress. Toch blijken ze
een hoog engagement te vertonen en plezier in de job.
Voldoende voor Attentia, dat het onderzoek uitvoerde, om
samen met SportMed een Vital Company Programma uit te
werken om bedrijven en hun medewerkers bewuster te maken van het belang van een gezonde levensstijl op het werk.
Bij verzekeraar Baloise is men al overtuigd. “Sinds 2014 bieden wij fit check-ups, veerkrachtsessies, sportevents zoals
de 10 miles van Antwerpen, yoga, gezondheidsambassadeurs,
een fitnesszaal, enz.’’
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Waarschoot

deed het met insecten

LVZ-Waarschoot organiseerde een merkwaardige info-avond.
Lies Hackelbracht gaf een interessante workshop met ideeën
om rendabel je business te promoten met beperkte
middelen. Wat zijn de belangrijkste media, online en offline,
en de bijhorende promotiemogelijkheden? Aan de hand van
praktisch advies en voorbeelden leerde je er een eigen promotieplan uit te werken. Achteraf was er een tasting van Tor Royal,
dat eetbare insecten kweekt. Een niet voor de hand liggende,
maar originele combinatie.

SOCIAAL ADVIES 19

De Pensioenovereenkomst
voor Zelfstandigen (POZ)
Door Tom Lacres
Een extra appeltje voor de dorst is wenselijk als gepensioneerd zelfstandige. Zelfstandigen zonder
een vennootschap hadden echter weinig mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen.

Een zelfstandige met een eenmanszaak
kan tijdens zijn loopbaan een aanvullend
pensioen opbouwen met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
of een sociaal VAPZ. Een zelfstandige
met een vennootschap kan dit ook doen,
maar heeft daarbovenop ook de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op
te bouwen met een individuele pensioenstoezegging (IPT).
Deze IPT-premies worden volledig door
de vennootschap betaald en genieten van
een interessante eindbelasting op het
opgebouwde spaarkapitaal. De premies
zijn aftrekbaar als beroepskost zolang de
80%-regel wordt nageleefd. De 80% regel
stelt dat je huidig pensioen en de som
van aanvullende pensioenen niet hoger
mag zijn dan 80% van je laatste loon.

Eenmanszaak
Zelfstandigen met een eenmanszaak (dus
zonder een vennootschap) hadden deze
mogelijkheid niet. Daar is nu verandering
in gekomen. Een zelfstandige die actief
is als natuurlijk persoon (éénmanszaak)
kan nu ook een pensioen verwerven in
de tweede pijler die vergelijkbaar is met
die van zelfstandige bedrijfsleiders die
werken met een vennootschap.
Sinds juli 2018 kunnen zelfstandige

zonder een vennootschap nu kiezen
voor een Pensioenovereenkomst voor
Zelfstandigen (POZ). Ook meewerkende
echtgenoten met het maxi-statuut, zelfstandige helpers en zelfs zelfstandigen in
bijberoep kunnen een POZ onderschrijven.

Voordelen
Een POZ levert nog extra voordelen op:
•• Een belastingvermindering van 30%
op de stortingen in een POZ (enige
voorwaarde is dat de 80%-regel wordt
gerespecteerd).
•• Slechts 10% belastingen na de parafiscale inhoudingen op het kapitaal dat
bij pensionering uitgekeerd wordt.
•• Aan een POZ kan een verzekering
toegevoegd worden voor arbeidsongeschiktheid en overlijden om je zaak
en de financiële toekomst van je gezin
veilig te stellen.
•• Bij het beheer van een POZ kan gekozen worden in functie van leeftijd en
risicoprofiel van de zelfstandige en
zijn onderneming.
•• Met een POZ kan ook een vastgoedproject worden gefinancierd met een
minimum aan formaliteiten en kosten.

Niet voor elke zelfstandige
Toch is het niet zo dat een POZ nu voor
elke zelfstandige met een eenmanszaak
interessant is. Het is fiscaal interessanter
om eerst andere pensioenformules maxi-

maal te gebruiken zoals pensioensparen
en een (sociaal) VAPZ. Een POZ is vooral
interessant wanneer je een bepaald inkomensniveau hebt bereikt. Neem daarom
contact op met je sociaal verzekeringsfonds om te bekijken of een POZ voor
jou al dan niet interessant is of niet en
wat de mogelijkheden zijn.

Lacres

Zelfstandigen met
een vennootschap

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 aansprakelijk
heden voor vennootschapsbestuurders
Door Frederic Leleux

Ondernemen is risico nemen, groot of klein. Wie het risico wil vermijden om zijn hele hebben
en houden te verliezen als het misgaat, doet er goed aan dat risico te beperken via
een vennootschap. Zo kan bijvoorbeeld het exploitatierisico ondergebracht worden in een vennootschap, terwijl het patrimonium privé blijft of in een andere vennootschap wordt ondergebracht.
Het schild van de vennootschap is echter niet onfeilbaar. In bepaalde gevallen kunnen
de aandeelhouders of bestuurders persoonlijk toch aansprakelijk gesteld worden.
In 2018 zijn deze regels veranderd. De
aansprakelijkheden voor de vennootschapsbestuurders vindt men voortaan
in het hoofdstuk Insolventie van het
Wetboek economisch recht. Dat is logisch, want de aansprakelijkheid zal in
de praktijk vooral van belang zijn wanneer de vennootschap niet kan betalen
en schuldeisers dus soelaas bij de bestuurder zoeken.
Als een ‘kennelijk grove fout’ heeft
bijgedragen tot het ontstaan van het
faillissement, dan kan de bestuurder
veroordeeld worden tot (een deel van)
de schulden die onbetaald blijven.
Daarvoor is het zelfs niet vereist dat het
faillissement een rechtstreeks gevolg is
van de fouten van de bestuurder. Deze
regel is weliswaar enkel van toepassing
op vennootschappen met een omzet van
meer dan 620.000 euro per jaar en/of een
balanstotaal van 370.000 euro. Als daaraan niet voldaan is, kan men terugvallen
op de algemene regel dat de bestuurder
ten aanzien van de vennootschap (en
de aandeelhouders) verantwoordelijk
is voor tekortkomingen in zijn mandaat
en dit zolang de algemene vergadering

geen kwijting heeft verleend. Maar zelfs
als die kwijting is gegeven, kan de bestuurder nog aansprakelijk zijn indien
hij zich onzorgvuldig heeft gedragen en/
of de vennootschapswetgeving heeft
overtreden.
Nieuw is de aansprakelijkheid wegens
wrongful trading. Wanneer het duidelijk
is dat de onderneming niet meer te redden is en men de zaak toch verderzet,
kunnen de bestuurders ook veroordeeld
worden tot (een deel van de) schulden
die onbetaald blijven. Zo nieuw is de
regel echter niet. Het is weliswaar een
nieuwe bepaling in de wet, maar ook
voordien paste de rechtspraak de algemene beginselen van zorgvuldig bestuur
toe op dergelijke casus. De bestuurder
kan dan verantwoordelijk gesteld worden voor de vermindering van de activa
of de vermeerdering van de passiva van
de onderneming die hij aldus heeft verdergezet.
Er zijn nog diverse andere aansprakelijkheidsgronden zoals inzake fiscale en
sociale schulden, belangenconflicten,
niet neergelegde jaarrekeningen, oprich-

tersaansprakelijkheid, enz. Het zou te
ver leiden daarvan een overzicht te willen geven, maar het is vooral van belang
voor ogen te houden dat een bestuurder
steeds het vennootschapsbelang moet
nastreven en beseffen dat zijn beslissingen op hun zorgvuldigheid gecontroleerd
kunnen worden. Ook kan het aangeraden zijn een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid af te sluiten.

Frederic Leleux is
advocaat-curator master
in het ondernemingsrecht
frederic.leleux@flexadvocaten.be
www.flexadvocaten.be
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Keer uzelf nog een vrij
gesteld dividend uit dit jaar
Door Marc De Munter

Sedert dit jaar laat de fiscale wetgever toe dat particuliere aandeelhouders een beperkt bedrag
aan dividenden vrij van belasting kunnen opnemen. Om hiervan te kunnen genieten
dient uw vennootschap nog dit jaar een dividend uit te keren.

Concreet betekent dit dat elke individuele belastingplichtige voor inkomstenjaar
2018 recht heeft op een belastingvrij
dividend van 640 euro, of 1.280 euro per
koppel. De vrijstelling geldt enkel voor
gewone dividenden van aandelen en
winstbewijzen, en bijvoorbeeld niet voor
in dividenden geherkwalificeerde interesten die de 1:1 debt/equity ratio overschrijden, noch voor inkoop- of liquidatieboni.
Verder is vereist dat het gaat om rechtstreekse investeringen in het bedrijfsleven, zodat dividenden uitgekeerd door
(of via) instellingen voor collectieve
belegging (bijv. bevek’s, gemeenschappelijke beleggingsfondsen) niet in aanmerking komen.

Geen voorwaarden worden gesteld op het
vlak van de aandelen of winstbewijzen
zelf. Het maakt dus geen verschil of de
aandelen beursgenoteerd zijn of niet, of
van binnenlandse of buitenlandse oorsprong zijn. Dit betekent dat elke aandeelhouder van de vrijstelling kan genieten,
ongeacht of het gaat om aandelen in zijn
of haar eigen KMO vennootschap, dan
wel om aandelen in een beursgenoteerde
entiteit. In dit kader is het ook nuttig
te vermelden dat de nieuwe vrijstelling
kan gecumuleerd worden met andere
vrijstellingen, zoals bijvoorbeeld met
de belastingvrijstelling bij uitkering van
liquidatiereserves naar aanleiding van een
ontbinding en vereffening van de vennootschap.

Aangifte van dividend vereist
De vrijstelling wordt niet verleend aan de
bron door een verzaking aan de inning
van de roerende voorheffing, maar dient
aangevraagd te worden in de aangifte in
de personenbelasting. Dit betekent dat
eerst de roerende voorheffing (normaal
tarief: 30%) moet ingehouden worden aan
de bron door de schuldenaar of betaalagent, waarna de aandeelhouder in zijn of
haar aangifte van het betrokken inkomstenjaar de verrekening van die voorheffing vraagt en desgevallend de terugbetaling. Indien de ontvangen dividenden aan
verschillende percentages van roerende
voorheffing onderworpen zijn (bijv. 30%
en 15% in het kader van de VVPR-bis regeling) staat het de belastingplichtige vrij

te kiezen voor welke inkomsten hij of zij
de vrijstelling vraagt. De wet vereist dat
de vrijstelling wordt gestaafd met bewijsstukken die ter beschikking worden gehouden van de administratie.
Mocht uw vennootschap in 2018 dus nog
geen dividend hebben uitgekeerd en u alsnog gebruik wenst te maken van de vrijstelling, dan kan u in de komende weken
nog steeds overgaan tot de uitkering van
hetzij een tussentijds dividend,
hetzij (indien dit kostenefficiënt kan uitgevoerd worden)
een interimdividend, zolang
de toekenning of betaalbaarstelling (die ook de roerende
voorheffing opeisbaar maakt)
maar in 2018 geschiedt.

De Munter

Eén van de hervormingsmaatregelen van
de regering eind 2017 was de invoering
van een fiscale aanmoediging voor beleggers om rechtstreeks te investeren
in bedrijven. Het enorme volume aan
‘slapende’ deposito’s geparkeerd op gereglementeerde depositorekeningen moest
volgens de regering aangesproken worden om actief te gaan investeren in het
bedrijfsleven en zo de jobcreatie te ondersteunen. Daarom werd het maximum
bedrag aan interest dat belastingvrij kon
genoten worden op gereglementeerde
spaardeposito’s gehalveerd van 1.880 euro
naar 940 euro. De budgettaire ruimte die
daarmee vrijkwam werd gebruikt om een
belastingvrijstelling in te voeren voor de
eerste schijf van 640 euro aan binnen- of
buitenlandse dividenden.

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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LVZ

Liberaal Verbond
voor Zelfstandigen

Vormingsdienst

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

Gezondheid
8

Hoogsensitiviteit en burn-out

Tommy Browaeys is hoogsensitief en ervaringsdeskundige in het herkennen en overwinnen van een burn-out.
jan
Hij geeft een openhartige en herkenbare getuigenis,
waarin hij schetst hoe hij zichzelf ‘dankzij’ zijn burn-out heeft teruggevonden. Daarnaast reikt hij concrete handvatten aan voor
wie hetzelfde meemaakt, de regie van zijn leven weer in eigen
handen wil nemen en (opnieuw) gelukkig wil zijn.
- Organisatie: HSP Vlaanderen
- Contact: info@hspvlaanderen.be, 09 324 81 99
- Prijs: 12,50 – 16,50 euro
- Dinsdag 8 januari van 19u30 tot 22u
Bibliotheek – Forumzaal: Wellingtonstraat 17,
8400 Oostende
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Relaxatietechnieken

In deze initiatiesessie worden lichaam en geest in een
toestand van verdiepte rust en ontspanning gebracht.
jan
Oefeningen tot lichamelijke concentratie en visualisatie worden aangeleerd.
- Organisatie: LM Plus
- Inschrijven via www.lm.be
- Prijs: LM-leden 4 euro, niet-leden: 6 euro
- Vrijdag 25 januari van 14u tot 15u30
LM-zaal: Revillpark 1, 8000 Brugge

LVZ

Liberaal Verbond
voor Zelfstandigen

Vormingsdienst

Beurs
12

Bouw & reno

Heb je plannen om te bouwen of te renoveren? Op
deze bouw- en renovatiebeurs vind je alle mogelijke
jan
tips en tricks, nuttige adressen en creatieve ideeën
voor een geslaagd (ver)bouwproject. 250 exposanten staan
voor je klaar en in het weekend is er gratis kinderopvang.
- Organisatie: Easyfairs
- Contact: www.bouwreno.be
- Prijs: 7 euro
- Van 12 tot 20 januari telkens van 10u tot 18u
Antwerp Expo: Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen

Mobiliteit
19

We Are Mobility

Tijdens het #WeAreMobility Salon zal één paleis van
de Brussels Motor Show opnieuw volledig gewijd
worden aan nieuwe stedelijke mobiliteitsoplossingen.
Gedeelde mobiliteit, intelligente parkings en tal van andere
nieuwe technologieën die onze verplaatsingen in de nabije
toekomst zullen vergemakkelijken passeren er de revue. Ontdek op de testpiste nieuwe micro-mobiliteitsoplossingen zoals
elektrische steps en monowheels.
- Organisatie: Brussels Expo
- Contact: www.brussels-expo.com
- 19, 20 januari van 10u30 tot 19u en 21 januari tot 22u
Brussels Expo: Belgiëplein 1, 1020 Laken
jan

27

’De andere’ Kris Peeters over mobiliteit

Dat het verkeer ons verstikt, dringt steeds meer door
bij iedereen. Steden en gemeenten zoeken een omfeb
mekeer. ‘De andere’ Kris Peeters, voormalig fietsambtenaar van de stad Antwerpen, hamert op de nood tot inzicht.
Hij geeft een andere kijk op mobiliteit. Zijn lijfspreuk is ‘zonder
dwarsliggers rijden er geen treinen’.
- Organisatie: Vormingplus regio Brugge vzw
- Contact: 050 33 01 12, regio.brugge@vormingplus.be
- Prijs: 8 euro
- Woensdag 27 februari van 19u30 tot 22u
Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge

Ondernemen
7

Seminarie ‘Klaar voor brexit’

De brexit nadert met rasse schreden. Is jouw bedrijf
er klaar voor? Om je bedrijf maximaal voor te bereijan
den, lanceert de Vlaamse regering een brexit-actieplan. Compleet met een reeks seminaries om je te wapenen
met relevante inzichten en advies. Tal van experten komen aan
het woord.
- Organisatie: Flanders Investment & Trade
- Contact: www.flandersinvestmentandtrade.com
- Maandag 7 januari van 15u30 tot 19u30
ABC-gebouw: Rederskaai, 8380 Zeebrugge

28

De wereld van octrooien

In deze opleiding leer je octrooien lezen en ze
opzoeken op het internet. Een patent (of octrooi) is
namelijk openbaar beschikbaar. Espacenet is een
internationale octrooidatabank met meer dan 100 miljoen
octrooidocumenten.
- Organisatie: Agentschap Innoveren & Ondernemen
- Contact: www.vlaio.be
- Prijs: 75 euro
- Donderdag 28 februari van 13u tot 17u
Syntra-AB Campus Antwerpen: Borsbeeksebrug 32,
2600 Antwerpen
feb

Cultuur
10
jan

Belgische kunst aan het einde 19de
en begin 20ste eeuw

Brussel, 1883: er ontvouwde zich een golf van vernieuwers. De Vrije Vereniging van Schone Kunsten, De
XX (les vingt) waren de aanleiding. De verschillende artistieke
trends van het einde van de eeuw waren er naast elkaar te vinden en fundamentele tentoonstellingen werden georganiseerd.
Ze brengen de grote Belgische meesters bij elkaar:
Khnopff, Ensor, Rik Wouters, om maar enkele namen te noemen.
- Organisatie: Cultuurkring Hamont-Achel
- Prijs: 6 euro
- Donderdag 10 januari van 14u tot 16u
Dienstencentrum de Kring: Bosstraat 7, 3930 Achel
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Het e-Loket van LM
Haal een LM-kantoor in huis
• Volg de verwerking van je e-attesten op
• Raadpleeg je terugbetalingen
• Bestel reisdocumenten, enveloppen en blauwe klevers
• Download je uitkeringsattesten
• Raadpleeg je medische akkoorden
• Contacteer ons

• …

Registreer je
snel online!
1. Ga naar www.lm.be en kies de juiste regio.
2. Klik op “e-Loket 24u/24u”.
3. Registreer je met je elektronische identiteitskaart (eID), token of
via een authenticatie-app.
4. Eens ingelogd, kun je een wachtwoord
instellen om je later aan te melden.

Problemen met je
registratie? Kom langs
in een LM-kantoor en
een loketmedewerker
helpt je graag verder.

