
HET MAGAZINE VAN DE ZELFSTANDIGEN

Al het nieuws vindt u op
www.izeo.be

Nr14
sept. 2017

FOUNDING PARTNERS

Class Action: collectief 
herstel voor zelfstandigen 
p.11

Noch zelfstandige,  
noch loontrekkende:  
een nieuw statuut van  
autonome werkkracht?

Portret van een 
zelfstandige: 
Dominique Boon, 
Boon’s p.7

Verhoging van 
het pensioen voor 
zelfstandigen p.8



Een initiatief van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

 

 Inschrijvingen tot 10 oktober via www.dagvandeambachten.be
of op 0800 120 33 -   #DVA17 -  dagvandeambachten

SPF-17-17977-Annonce IZEO NL-210x297-af-160817-r2.indd   1 16/08/17   17:07



3

September, opnieuw. De meestal rustige vakantiemaanden werden dit jaar gekenmerkt door een politieke crisis die 
in juni begon en waarvan de onderhandelingen eind juli in het Waalse Gewest werden afgerond. Voor de Fede-
ratie Wallonië-Brussel evenals voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest echter komt er waarschijnlijk nooit een ak-

koord. De periode die nu in deze laatste twee entiteiten aanvangt, wordt geen beheer van de lopende zaken, krijgen 
we te horen. Niemand heeft ontslag genomen, maar de sfeer blijft wellicht tot de volgende verkiezingen gespannen. 
Wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat de projecten voor zelfstandigen tijdens deze periode geen achterstand 
oplopen. We zijn natuurlijk blij dat een aantal positieve maatregelen werd ge-
troffen tijdens deze legislatuur, maar er is nog werk aan de winkel om de eco-
nomie nieuw leven in te blazen, namelijk in Brussel. Laten we echter positief 
zijn: uit recente contacten met verscheidene Brusselse ministeriële kabinetten 
blijkt dat iedereen zich inzet om de projecten vooruit te krijgen. Hopelijk zal 
een consensus kunnen worden gevonden wanneer beslissingen moeten vallen.  
 
In dit nummer buigen we ons over een thema dat in de toekomst waarschijn- 
lijk steeds vaker aan bod zal komen: het statuut van autonome werkkracht, 
ergens halverwege tussen de huidige statuten van loontrekkende en zelfstan-
dige. Hoe langer hoe meer mensen werken op een zeer autonome manier, 
maar slechts voor één enkele “klant”. De aanhalingstekens zijn hier van belang, 
want de verleiding is groot om de term “klant” te vervangen door “werkge-
ver”. Hierdoor ontstaat voor beide partijen een juridische onzekerheid en 
een vrij ongemakkelijke situatie. Wordt het geen tijd om een nieuw statuut te 
overwegen dat de contractanten meer rechtszekerheid biedt en, voor de betrokken werknemer, een aangepaste sociale 
zekerheid? Het debat is in elk geval aan de gang en wij hopen dat dit dossier waar Willy Borsus voor open stond toen hij 
nog minister van Middenstand en Zelfstandigen was, wel degelijk werd doorgegeven aan zijn opvolger Denis Ducarme.  
 
Disruptie is trendy. Maar aan het zelfstandigenstatuut is nu al meer dan een eeuw lang nauwelijks iets veranderd. Dit is een 
mooie kans om aan te tonen dat politieke wil echt schot in de zaak kan brengen… En dan liefst in de goede richting. 

I Z E O M A G  -  S E P T E M B E R  2 0 1 7

Wordt het geen tijd om een 
nieuw statuut te overwegen 
dat de contractanten 
meer rechtszekerheid 
biedt en, voor de 
betrokken werknemer, 
een aangepaste sociale 
zekerheid?

COLOFON INHOUD
Een nieuw statuut als autonome werkkracht ..........................4
Portret van een zelfstandige: Dominique Boon, 
Boon’s. .................................................................................................................................................................7
Zelfstandigenpensioen stijgt in september ..............................8
Dag van de Ambachten (16 november):  
inschrijvingen  .......................................................................................................................................9
Statuut van de zelfstandigen: interessante  
verbeteringen  .............................................................................................................................10
Class Action: collectieve herstelling voor  
zelfstandigen ..................................................................................................................................11

IZEO Mag
Nr 14 - september 2017
Verantwoordelijke uitgever
IZEO vzw - Pierre-Philippe Grignard -
Secretaris-generaal van IZEO
Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel
T.: 02 563 68 52 - F.: 02 640 93 28
info@izeo.be - www.izeo.be
0842.177.457 RPR Brussel
Redactie
IZEO vzw - Pierre-Philippe Grignard
Proeflezen en vertaling
Litteris
Grafisch ontwerp
Expansion 
Reclame
Target Advertising
Copywriting 
VerbaValent

Een initiatief van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

 

 Inschrijvingen tot 10 oktober via www.dagvandeambachten.be
of op 0800 120 33 -   #DVA17 -  dagvandeambachten

SPF-17-17977-Annonce IZEO NL-210x297-af-160817-r2.indd   1 16/08/17   17:07

WOORD 
VOORAF



Om te bepalen of een werkkracht in 
loondienst of als zelfstandige actief is, 
hanteert onze wetgeving als voornaamste 
criterium het al dan niet bestaan van de 
beruchte band van ondergeschiktheid 
aan de opdrachtgever. Als deze band 
bestaat, werkt de persoon in loondienst. 
Zo niet, kan de werkkracht worden 
beschouwd als een zelfstandige. Dit 
onderscheid werd voor het eerst gemaakt 
in een wetgeving die in 1900, in volle 
industriële revolutie, werd ingevoerd. 
De werkrelaties waren op dat moment 
heel anders dan nu. Met de opkomst 
van nieuwe technologieën ruimen 
routinebanen, die goed in een dergelijke 
ondergeschiktheidsrelatie pasten, echter 
de plaats voor banen waar creativiteit, 
autonomie en zin voor initiatief als de 
voornaamste troeven gelden. Daardoor 
zijn de vele dwangmatige bepalingen in 
de wet over arbeidsovereenkomsten, en 
meer bepaald wat betreft arbeidsduur, 
vandaag totaal voorbijgestreefd. 
De afgelopen jaren zien we een 
steeds groeiend aantal zogenaamde 
zelfstandigen die voor één enkele 
werkgever actief zijn … of eerder voor 
één enkele klant, zouden we moeten 
zeggen, om aan de verplichtingen te 
ontsnappen. Dit is niet gevaarloos. 
Enerzijds geniet de arbeidskracht in dit 
geval minder sociale bescherming (dat 
weten zelfstandigen maar al te goed!), en 
anderzijds belanden beide partijen in een 
situatie van grote rechtsonzekerheid. De 
RSZ zal dan oordelen dat een flink pakket 
aan sociale bijdragen op die manier 
achterstallig blijft en zal het niet nalaten 
om de werkrelatie te beschouwen als een 
arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen 

van dien op het vlak van regularisaties. 
Dit kan financieel zeer pijnlijk zijn.  
 
Is het daarom geen tijd om een nieuw 

statuut te overwegen, dat enerzijds de 
behoefte aan autonomie duidelijker 
tot uiting laat komen, en anderzijds 
de werkkracht voldoende sociale 

Een nieuw  
statuut van  
autonome  
werkkracht
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bescherming biedt en tegelijk aan beide 
partijen de nodige rechtszekerheid 
waarborgt? Dit komt hoe langer hoe 
meer ter sprake met de opkomst van 
het statuut van autonome werkkracht. 
Precies dat debat wilde Partena 
Professional op gang brengen, door 
een gedachtewisseling over dit 
onderwerp te organiseren en door het 
statuut van autonome werkkracht op 
een disruptieve manier te ontwikkelen.  
 
Wat is er gemeen tussen en jonge 
graficus die in 2017 op de arbeidsmarkt 
terechtkwam en nu aan een hoog tempo 
contracten met klanten aanvaardt, en 
anderzijds een arbeider die in 1900 
werkzaam was en zijn ganse carrière 
voor dezelfde werkgever werkte? 
Meer dan een eeuw en talrijke 
revoluties op de arbeidsmarkt scheiden 
beide werkkrachten, maar allebei 
moesten zij bij het begin van hun 
carrière dezelfde keuze maken: als 
zelfstandige of in loondienst werken.  
 
Er gaan hoe langer hoe meer stemmen 
op die pleiten voor een derde en zelfs 
een vierde statuut. Dit is onder andere 
de mening van Cécile Allebosch en 
Yves Stox, Legal Manager en Senior 
Legal Counsel bij Partena Professional. 
“We ontvangen jaarlijks zowat 20 000 
vragen. Er heerst veel onzekerheid. 
Het aantal sociale inspecties ter 
bestrijding van schijnzelfstandigen en 
social engineering neemt toe.”   Ter 
gelegenheid van het ‘Parlement van de 
ondernemers’ dat Partena Professional 
aan dit thema besteedde, boog zich een 
groot aantal actoren over dit vraagstuk 

en legde nadien de conclusies voor 
aan minister Willy Borsus. Onze twee 
deskundigen analyseren de voorgestelde 
ideeën ter voorbereiding van statuten 
aangepast aan de talrijke evoluties in de 
arbeidswereld. Ook binnen de federale 
regering is op dit vlak een denkproces 
van start gegaan. 

Waarom vindt u dat 
de huidige wetgeving 
achterhaald is wat be-
treft de statuten van de 
zelfstandige en van de 
loontrekkende? 
Yves Stox – Deze wetgeving is ontstaan 
in een context van industriële revolutie 
die vandaag voorbijgestreefd is. De 
huidige wetgeving ter zake werd voor 
het laatst in 2006 geactualiseerd, maar 
fundamenteel blijft het een wet van 1900. 
Het onderscheid tussen beide statuten is 
dus nog steeds voornamelijk gebaseerd 
op een situatie van meer dan 100 jaar 
geleden.

Welke principes liggen 
er aan ten grondslag? 
Cécile Allebosch – Het werknemersstatuut 
berust op het begrip van de 
gehoorzaamheid ten aanzien van de 
baas. De ganse sociale bescherming werd 
ontworpen in functie van deze verhouding: 
omdat de werknemer ondergeschikt 
is, moet hij worden beschermd. Toch 
bestaan er vandaag heel wat beroepen die 
afstand nemen van deze ondergeschikte 
relatie. De samenleving is geëvolueerd 

en zowel de bedrijven/werkgevers als de 
arbeidskrachten zijn vandaag op zoek naar 
een ander type statuut dat de weg effent 
naar een andere arbeidsverhouding. 

Welke zijn de prak-
tische gevolgen van 
deze situatie voor de 
werknemers en de 
werkgevers? 

C.A. – Ondernemingen doen steeds 
vaker een beroep op zelfstandige 
werkkrachten, die echter alleen voor 
hen werken. In dat geval hebben we het 
over schijnzelfstandigen. Daar gaan de 
risico’s mee gepaard. Er heerst een grote 
onzekerheid wegens de sociale inspecties 
die schijnzelfstandigen proberen op te 
sporen. Social engineering is in volle 
ontwikkeling. Deze situatie zorgt trouwens 
voor moeilijkheden in geval van een fusie. 
Verder stellen we vast dat loontrekkenden 
wat moeite hebben om over te schakelen 
naar een zelfstandigenstatuut omwille van 
de bescherming zoals het arbeidsrecht 
ze nu voorziet. 

Wat zijn uw conclusies? 
Y.S. – Wij stellen voor om twee 
statuten in het leven te roepen: de 
zelfstandige autonome werkkracht en de 
loontrekkende autonome werkkracht. Het 
eerste statuut zou zich ergens middenin 
tussen de statuten van loontrekkende 
en zelfstandige bevinden. Dit voorstel 
beantwoordt aan de huidige vraag en is 
toekomstgericht. Onze economie is op 
zoek naar mensen die zelfstandig kunnen 

INVALSHOEK 

Onze economie  
heeft  
zelfvoorzienende 
mensen nodig.
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werken en zelf beslissen hoe ze hun  
werk regelen.

En hoe zit het met het 
tweede genoemde  
statuut? 
Y.S. - Dit statuut van loontrekkende 
autonome werkkracht voorziet een 
klassieke arbeidsovereenkomst op het 
gebied van sociale bescherming en 
loonbescherming, waarbij de persoon 
aanvaardt dat de hiërarchie controle 
uitoefent op het resultaat van het werk. 
Deze werkkracht zou worden geëvalueerd 
en ten volle deelnemen aan de strategie 
van de onderneming. 
 

Deze persoon zou echter zijn werktijd vrij 
mogen organiseren.

Waarom zouden we 
moeten toewerken naar 
meer empowerment van 
de arbeidskracht? 
C.A. – De dynamiek van de destijds 
gecreëerde arbeidsovereenkomst 
voorzag een ‘werkgever’ – die het werk 
dus ‘geeft’ en een ‘werknemer’, die het 
werk ‘neemt’. Maar vandaag hebben 
we enorm veel werkkrachten die hun 
eigen baan creëren. Neem nu een 
verkoopster die bijzonder klantgericht 
is en zo goed verkoopt dat de klanten 
steeds terugkeren: creëert zij niet haar 

eigen baan? Door onze aanpak willen wij 
iets fundamenteels in de onderneming 
veranderen: de hiërarchie. En tegelijk 
willen wij een totaal nieuw fenomeen 
aankunnen: autonome teams. Macht 
kunnen uitoefenen op mensen: is dit 
vandaag nog relevant? 

De ondernemers die aan dit denkproces 
hebben deelgenomen, waren enthousiast 
over de voorstellen. Nu is de regering 
aan de beurt. 

Bron: Le Soir 03/06/2017

Willy Borsus, Alexandre Cleven (CEO van Partena Professional) Cecile Allebosch en Yves Stock
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Twee zinnetjes uit de 
homepage van de website: 
“Verzorg je imago. Je bent 

namelijk uniek.” Als deskundige in 
visuele communicatie en grafisch 
ontwerpster sinds 1990 tracht 
Dominique Boon haar klanten 
blijkbaar te overtuigen meer 
eigenliefde aan de dag te leggen 
om ook op de markt gewaardeerd 
te worden. Doorbreken: da’s toch de 
bedoeling in bedrijfscommunicatie, 
nietwaar? Enne … is de zon 
doorgebroken in de carrière van 
Dominique Boon?

Er hangt precies een donderwolk boven 
het interview: “Ik ben zelfstandige 
sinds 1990... ondanks alles”, bromt 
onze ietwat neerslachtige ontwerpster. 
“De crisis van 2008 voelen we nog 
steeds en het beroep van graficus 
is ondertussen sterk gedeprecieerd. 
De klanten zijn vluchtiger dan ooit 
en wij moeten onze aanpak constant 
hernieuwen. En wat financiering, 
vorming en coaching betreft, krijgen 
we nauwelijks hulp.”

Vrij maar... moederziel 
alleen
De zgn. “portfolio” van de website 
www.dominiqueboon.be getuigt van 
een merkwaardige grafische maturiteit, 
zelfbeheersing en elegantie. Het 
zou best kunnen dat een of andere 
communicatiedirecteur bij het inkijken 
van deze verwezenlijkingen zich 
gaat afvragen waarom hij dit talent 
niet vroeger heeft ontdekt. Welja, 
waarom niet, in feite? Het antwoord 
hierop kent onze designer maar al 
te goed: ondanks hun grote vrijheid 
komen veel zelfstandigen nauwelijks 
uit hun hol. Ze werken afgezonderd en 
verliezen geleidelijk het contact met 

de omgeving waar ze echter hun werk 
aan te danken hebben. Na verloop van 
tijd gaat ook de buitenwereld hen 
vergeten. En de opdrachten worden 
schaars. Waartoe dienen virtuoze 
vakmensen als niemand hen ziet of 
zelfs van hun bestaan niets afweet? 

Mevrouw Boon geeft toe dat ze te 
weinig aandacht heeft besteed aan 
de behoeften aan zichtbaarheid en 
presentie. “Veel kleine zelfstandigen 
kennen noch Izeo, noch Beci. Ze 
hechten te weinig belang aan de 
ontwikkeling van een netwerk. Ook ik 
heb dit laattijdig beseft. Ik moedig de 
zelfstandigen dus aan om onderling 
te “netwerken”, bv. via coworking, of 
via werkgeversorganisaties waardoor 
ze zaakvoerders van de grotere 
ondernemingen kunnen ontmoeten.”

Onze ontwerpster onderstreept 
verder de nood aan een omgeving 
van bekwame mensen: “Boekhouder, 
advocaat, partners… Zoek steeds 
bekwame en betrouwbare mensen met 
levensopvattingen die dicht aanleunen 
bij de uwe!”

Constant innoveren
Nooit opgeven, constant op zoek 
gaan naar innovatie, ook al lukt het 
niet systematisch … Aan veerkracht 
heeft Dominique Boon geen tekort. Zo 
lanceerde ze de Boon’s, een collectie 
van sportschoenen in bio katoen met 
de nationale kleuren van meerdere 
Europese landen. Ideaal om zich als 
supporter te positioneren tijdens 
sportwedstrijden. Maar ook om ‘cool’ 
over te komen tijdens een festival, 
vrijetijdsactiviteiten of in het dagelijkse 
leven! De Boon’s gaan gepaard met 
een aantal accessoires. U vindt ze hier: 
https://www.boons.shoes 

De onvermoeibare Dominique Boon 
ontwerpt nu ook websites voor 
ZKO’s “die er zelf geen tijd voor 
hebben”. Daar draait het om, met 
het zelfstandigenstatuut: vrij zijn, zich 
nooit vervelen en constant vechten 
om door te breken. Het is een roeping 
en het verdient respect. Deze talrijke 
en gediversifieerde vaardigheden en 
bekwaamheden wil Izeo samenbrengen 
en verenigen. Waarom? U kent de 
nationale wapenspreuk van België 
toch? 

Dominique Boon:  
the hard way to be free 
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De Ministerraad heeft op 18 mei de teksten goedgekeurd die 
de uitvoering beogen van de welvaartsaanpassingen 2017-2018 
in het pensioenstelsel van de zelfstandigen.
Het project tot wetsontwerp voorziet de invoering van een 

specifiek basisbedrag voor de minimale rust- en overlevings-
pensioenen van zelfstandigen met een onvolledige loopbaan. 
Op die manier kan het bedrag met 1,7% worden verhoogd, 
zoals voorzien in het sociaal akkoord.

Het minimumpensioen voor de zelfstandige 
werd op 1st september verhoogd

De pensioenen zijn dus als volgt verhoogd (sinds 1 september 2017):  
• +  1% voor het minimale rust- en overlevingspensioen in geval van een volledige loopbaan vanaf 1 september 2017
• + 1,7% voor het minimale rust- en overlevingspensioen in geval van een onvolledige loopbaan op 1 september 2017

In totaal werd het minimumpensioen voor zelfstandigen (alleenstaand) met een volledige loopbaan als zelfstandige sinds 
het begin van deze legislatuur verhoogd met 115,97 € per maand (meer dan 10%):  

• 01/04/2015: + 0,94% per maand
• 01/09/2015: + 2% welvaartsaanpassing 
• 01/06/2016: + 2% indexering  
• 01/08/2016: + 4,89% voor de gelijkschakeling van de minima met de loontrekkenden
• 12/2016: + 0,7%

Natuurlijk moet het werk worden voortgezet om de laagste pensioenen op te waarderen. 



I Z E O M A G  -  S E P T E M B E R  2 0 1 7

9

O p 26 november 2017 vindt de 11de editie van 
de Dag van de Ambachten plaats. Bedoeling 
van deze dag is de ambachtelijke activiteiten in 

België in de kijker te plaatsen en naar waarde te schatten. 
Ambachtslui die aan dit evenement willen deelnemen 
en hun activiteiten en knowhow voor het voetlicht 
willen plaatsen, kunnen zich nu t.e.m. 10 oktober 2017 
inschrijven. IZEO neemt deel aan het evenement. 

Sinds 2006 organiseert de FOD Economie, met de steun 
van de minister van Middenstand, Zelfstandigen en 
KMO’s, de Dag van de Ambachten. Deze dag promoot 
de knowhow en het talent van duizenden ambachtslui in 
België.

Dit evenement is een unieke gelegenheid voor ambachtslui 
om een nieuw publiek aan te trekken en hun talent en 
passie waarmee ze elke dag opnieuw aan de slag gaan te 
delen met de bezoekers. Hun creaties worden ook steeds 
gevarieerder en origineler. De deelname aan de Dag van 
de Ambachten is volledig gratis en biedt ambachtslui 
meer zichtbaarheid en naambekendheid dankzij:

•  een grootscheepse campagne: geschreven pers, affiches 
in stations, campagne via internet en sociale media

• een promotiekit: affiches, folders, spandoek…

• een vermelding op http://www.dagvandeambachten.be

•  de mogelijkheid om een eigen reclameaffiche te maken.

Inschrijvingen voor de 
Dag van de Ambachten

Hoe deelnemen?
Ambachtslui die op 26 november hun atelier voor 
het publiek willen openstellen voor de Dag van de 
Ambachten vullen het online inschrijvingsformulier 
in dat beschikbaar is op de website  
http://www.dagvandeambachten.be. Wie vorig jaar 
(2016) deelnam vindt hier vlot zijn gegevens terug.

Wie geen internettoegang heeft, kan de FOD 
Economie contacteren op het telefoonnummer 
0800 120 33 en ontvangt per post informatie over de 
deelnemingsvoorwaarden en ook het inschrijvingsformulier.
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Op 1 september werden vier 
maatregelen van kracht die 
een verbetering van het sociaal 

statuut van zelfstandigen beogen. Het 
betreft de halfautomatische toeken-
ning van de moederschapshulp. Dit is 
een mooie stap voorwaarts in het da-
gelijks leven van zelfstandige moeders. 
Ook de uitkeringen in geval van ziekte, 
moederschap en adoptie gaan voor 
zelfstandigen de hoogte in.

Enerzijds de automatische toekenning 
van de moederschapshulp:
Een vrouwelijke zelfstandige die 
bevalt, heeft vandaag recht op 105 
dienstencheques om haar in het 
dagelijkse leven te helpen. Maar zij 
moet die zelf aanvragen bij haar sociaal 
verzekeringsfonds. Deze administratieve 
stap kan voortaan worden vermeden. 
Bovendien zijn sommige zelfstandigen 
niet op de hoogte van het bestaan van 
dit recht.
Daarom wordt deze uitkering nu 
halfautomatisch. Praktisch betekent 

dit dat het sociaal verzekeringsfonds 
spontaan contact zal opnemen met elke 
vrouwelijke zelfstandige die is bevallen, 
om:

•  haar te vragen of ze de moeder-
schapshulp wenst te ontvangen;

•  en zo ja, haar te vragen de nodige do-
cumenten in te leveren, voor zover het 
fonds nog niet over de bewuste gege-
vens beschikt.

De verplichting om een formele aanvraag 
in te dienen, valt dus weg.

In 2016 hebben de sociale 
verzeker ingsfondsen 477.192 
dienstencheques uitgekeerd in het raam 
van de moederschapshulp. Ze werden 
uitgekeerd aan 4.545 begunstigden. 
Tegelijk financierden de mutualiteiten in 
2016 zowat 5.200 moederschapsverloven.

Dit betekent dat ongeveer 650 jonge 
zelfstandige moeders (12,5%) geen 
dienstencheques hebben gewenst of 

deze kans hebben gemist door een  
gebrek aan informatie.  

Anderzijds de verhoging van de uitke-
ringen aan zelfstandigen in geval van 
ziekte, moederschap en adoptie:
In het raam van hun sociaal statuut heb-
ben de zelfstandigen recht op forfaitaire 
uitkeringen:

•  in geval van ziekte

•  in geval van moederschap

• en in geval van adoptie.  
Overeenkomstig het advies van de 
sociale partners op 21 maart 2017 
betreffende de aanpassing van de 
sociale uitkeringen aan de welvaart, gaan 
deze uitkeringen vandaag met 1,7% de  
hoogte in. 

Daarnaast zal de dagelijkse tegemoetko-
ming voor hulp van derden met 5% wor-
den verhoogd. Deze maatregel wordt 
op 1 oktober 2017 van kracht.

Verbetering van het sociaal statuut van 
zelfstandigen: de halfautomatische  
moederschapshulp en de verhoging van de 
uitkeringen treden in werking
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Tot 31.08.2017 Vanaf 01.09.2017

Dagelijkse uitkering wegens arbeidsongeschiktheid en invaliditeit 

Met gezinslast 57,29 € 58,27 €

Alleenstaand 45,85 € 46,63 €

Samenwonend 35,16 € 35,76 €

Wekelijkse uitkering wegens moederschap en adoptie 

Voltijds 467,47 € 475,41 €

Halftijds (moederschap) 233,73 € 237,71 €

Tot 30.09.2017 Vanaf 01.10.2017
Dagelijkse tegemoetkoming voor hulp  
van derden 20,81 € 21,85 €
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Class Action: de toegang van KMO’s en 
zelfstandigen tot het collectief herstel

I Z E O M A G  -  S E P T E M B E R  2 0 1 7

De Ministerraad heeft net 
het voorontwerp van wet 
goedgekeurd tot wijziging 

van het Wetboek van economisch 
recht om de rechtsvordering tot 
collectief herstel, of de “Class Action”, 
uit te breiden naar de zelfstandigen 
en de KMO’s.

De zelfstandigen en de KMO’s 
die het slachtoffer zijn van 
een massaschade zullen op 

die manier eenvoudiger herstel van 
hun schade kunnen bekomen.

Momenteel maakt de juridische weg 
het mogelijk de plegers van fraude 
burgerlijk aansprakelijk te stellen en 
het herstel van de geleden schade te 
bekomen. Dit juridische mechanisme 
is momenteel beperkt tot de consu-
ment en biedt de zelfstandigen of  
bedrijven niet de mogelijkheid een 
rechtsvordering tot collectief herstel 
in te stellen, terwijl een rechtsvor-

dering een aanzienlijke kost verte-
genwoordigt voor benadeelde kleine 
en middelgrote ondernemingen. 

De Ministerraad heeft de uitbreiding 
goedgekeurd van het toepassings-
gebied van de wetgeving inzake het 
collectief herstel naar de zelfstandigen 
en de KMO’s. De bedrijven waarop de 
uitbreiding betrekking heeft, zijn die-
gene die minder dan 250 werknemers 
tewerkstellen en waarvan de omzet 50 
miljoen euro niet overschrijdt, wat het 
geval is voor de meerderheid van de 
ondernemingen in België.

Concreet zal de rechtsvordering tot 
collectief herstel ingesteld moeten 
worden door de KMO’s via een verte-
genwoordiger van een erkende groe-
pering, zoals bijvoorbeeld de inter-
professionele organisaties die erkend 
zijn binnen de Hoge Raad voor de 
Zelfstandigen en de KMO. IZEO zal 
natuurlijk als een van de eersten deze 

mogelijkheid gebruiken om hulp te 
verlenen aan zijn leden.

De rechtsvordering tot collectief her-
stel zal ingesteld kunnen worden voor 
elke inbreuk door een bedrijf op zijn 
contractuele verplichtingen of op één 
of meerdere regels opgenomen in de 
lijst bepaald in artikel XVII.37 van het 
Wetboek van economisch recht. 
 
Minister Denis Ducarme: “De Class  
Action is een bijzonder nuttig mecha-
nisme voor de KMO’s. Zij zullen voortaan  
collectief een rechtsvordering kunnen 
instellen om het herstel te bekomen 
van de geleden schade. Zij zullen op 
die manier uit het isolement komen en 
sterker zijn door zich te groeperen.”

IZEO juicht de uitbreiding van deze 
mogelijkheid tot KMO's en zelfstan-
digen toe. En nu uitkijken naar het 
wetsontwerp dat deze beslissing  
gestalte zal geven.



Uw onderneming is goed verzekerd. Maar bent u, als bedrijfsleider, even goed beschermd?

Om u actief voor vier aanzienlijke risico’s te behoeden, ontwikkelde IZEO een voor 
bedrijfsleiders specifiek pakket dat bestaat uit: de bescherming van uw e-reputatie, 
juridische bijstand bij strafrechtelijke vervolgingen, een fiscale bescherming en een jaarlijks 
preventief gezondheidsonderzoek.

Bezoek onze website, ontdek er al onze voordelen
en word lid voor amper 149€ per jaar.

HIJS UW PERSOONLIJKE
BESCHERMING OP 
DE HOOGSTE MAST!

BEDRIJFSLEIDER

www.izeo.be

NIEUW: 
ONTDEK HET 
FISCALE SCHILD 
VAN IZEO
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