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Hebt u ooit al geprobeerd met een wagen te rijden zonder de minste blik te werpen op het dashboard? Niet gemak-
kelijk, hé! Met de mooie wagens waarover we vandaag beschikken, is de werkelijke snelheid soms moeilijk aan te 
voelen. Zelfs als u aan een ongeval ontsnapt, riskeert u een fikse boete. Stel u voor: een wagen zonder benzine-

meter noch kilometerteller… Vroeg of laat staat u langs de baan zonder benzine. En wat is de wagen na drie jaar waard? 
Moeilijk te schatten als u niet weet hoeveel kilometers hij gereden heeft. En dan hebben we het nog niet over de GPS die 
onmisbaar is geworden, de snufjes om gemakkelijk te parkeren en allerlei opties waarvoor wij vaak bereid zijn honderden 
of duizenden euro’s extra neer te tellen. Ons voertuig zonder al deze indicato-
ren? Ondenkbaar! Er zijn zelfs mensen die eindelijk brillenglazen met verlopende 
sterkte hebben aanvaard omdat ze er niet meer in slaagden even duidelijk de 
baan en het dashboard te zien. Hier geldt echter geen enkele verplichting: niets 
in de wet dwingt de autoconstructeurs al deze indicatoren te voorzien. In feite is 
hun aanwezigheid een evidentie. 

Voor uw onderneming geldt hetzelfde principe. U kunt natuurlijk uw intuïtie in-
roepen, maar uit de praktijk blijkt dat dit zelden volstaat. U dient een koers te 
bepalen en hem ook te houden. Dit kan soms heel eenvoudig, zoals de zeeman 
die een punt aan de horizon uitkiest, of iets moeilijker met een sextant, zoals kapitein Haddock, of nog veel ingewikkelder. 
Belangrijk is te weten waar we naartoe willen, hoe we daar terechtkomen en hoe ver we nu staan in het parcours. 

In tegenstelling tot wagens en schepen, die met alle nodige apparatuur worden uitgerust, beschikken ondernemingen 
maar zelden van meet af aan over de nodige dashboards. Er moet dus worden nagedacht over de keuze van de nuttige 
indicatoren en de manier om ze in gebruik te nemen. In dit nummer schetst Olivier Kahn hiervan de grote lijnen en enkele 
denkpistes. Het goede nieuws is dat zoiets niet noodzakelijk veel tijd in beslag neemt en dat het meer zal opbrengen dan 
kosten. Doe een beroep op uw boekhouder. Er bestaan modellen die u gewoon aan uw specifieke behoeften aanpast. Maar 
doe het! De overleving van uw onderneming staat misschien op het spel… 
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Het antwoord is overduidelijk 
JA! Maar het is even duidelijk 
dat zeer weinig ondernemers 

een dashboard gebruiken om hun 
onderneming vlotter te besturen. 

De wettelijke dimensie 

In de wet staat niets over dashboards. 
Er bestaat geen enkele wettelijke ver-
plichting. Elke ondernemer beslist dus 
vrij of hij al dan niet een beroep doet 
op een dashboard. 

Een bedrijf leiden, kan ook zonder, 
maar zaakvoerders die wel dashboards 
gebruiken, beschouwen ze als een 
noodzaak. In uw wagen bent u even-
min verplicht om over een ingewikkeld 
dashboard te beschikken (ook zonder 
al deze indicatoren kunt u rijden). Toch 
kunnen we ons nog moeilijk inbeelden 
hoe we ons zonder deze apparatuur 
zouden verplaatsen. 

Waaruit bestaat een 
dashboard, uiteindelijk?
Het dashboard neemt de vorm aan die 
u zelf wenst. Meestal gebruikt u hier-
voor een spreadsheet, met daarin de 
voornaamste parameters om uw onder-
neming op te volgen. 

Voor de leesbaarheid volstaat meestal 
een tiental belangrijke indicatoren. 
U kiest ze zelf volgens uw activiteit. 
Het zijn degene die u als prioritair 
beschouwt: financiën, verkoop, logis-
tiek, human resources… Kortom, wat u 
van dichtbij moet opvolgen. 

Is een  
dashboard  
werkelijk nodig?
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Olivier Kahn, accountant en fiscaal adviseur



Voorbeeld: 
•   Het aantal bestellingen/het aantal 

offertes
•  Het aantal aangerekende uren/het 

aantal gepresteerde uren
 • De stockrotatie per gamma  
• De marges/omzet 
• De communicatiekosten…

Een goed dashboard beperkt zich 
meestal tot een synthetisch document 
dat bovenstaande belangrijke cijfers 
bevat. Het document analyseert de 
afwijkingen ten opzichte van de voor- 
opgestelde doelstellingen en toont me-
teen aan of een of andere afwijking een 
specifieke aandacht vereist.

Het dashboard kan ook elementen van 
de vorige jaren opnemen om evoluties 
aan te tonen en u toe te laten bepaalde 
indicatoren voor verscheidene periodes 
te vergelijken. 

Sommige grafieken verbeteren de  
visuele duidelijkheid en vergemakkelijken 
de interpretatie.

Het dashboard ondersteunt het beslis-
singsproces en bevordert, als meet- 
instrument, een proactief bestuur van 
de onderneming. Het informeert de  
bedrijfsleider over de gezondheid van 
zijn onderneming, de evolutie en de 
trends.

Wanneer ontwikkelen 
en gebruiken? 
U kunt het dashboard zowel bij het 
oprichten van uw onderneming als later 
ontwikkelen. Het is nooit te laat.

U kunt het ook alleen creëren, of in 
samenspraak met uw boekhouder, een 
adviseur of zelfs met enkele leden van 
uw personeel.

En niets belet u een dashboard te 
ontwikkelen aan de hand van de  
ervaring van andere ondernemers in 
uw sector.

Zodra het instrument up and running 
is, moet u het wel met de gekozen ele-
menten voeden. Vermijd dus te ambi-
tieuze dashboards: het inbrengen van 
de nodige data moet steeds vlot en  
gemakkelijk gebeuren. Als u telkens drie 
dagen nodig hebt om alle gegevens in 
te zamelen, zult u het dashboard waar-
schijnlijk niet veel gebruiken. 

Organiseer de elementen om snel over 
de nodige informatie te beschikken, 
aan een regelmaat die u zelf bepaalt, 
volgens uw behoeften. Een maandelijks 
overzicht is ideaal voor talrijke kleine 
ondernemingen, maar ook op kwartaal-
basis is dit heel nuttig en voldoende.

Het tempo bepaalt u zelf in functie van 
de cyclus van uw activiteiten.

Aan de hand van de gekozen indica-
toren bepaalt u daarna de termijnen 

waarin derden gegevens moeten 
doorsturen, als u zelf niet over al de 
informatie beslist. De inzameling van 
alle gegevens organiseert u best in het 
begin van het jaar. 

Voorwaarden voor het 
succes 
Eenvoud is de eerste succesfactor. Een 
goed dashboard is snel gecreëerd en 
gemakkelijk te lezen. 

Het succes hangt verder af van de 
discipline die u aan de dag legt om 
het dashboard te raadplegen en de  
gegevens te analyseren. Leg afspraken 
vast met uzelf voor een analyse van de  
afwijkingen. Bespreek uw vaststellingen 
met de mensen die u begeleiden of met 
uw medewerkers. 

Maak er een communicatietool van 
en breng gedachtewisseling op gang 
over de inhoud. Ga samen op zoek naar 
ideeën en oplossingen. Dit doet een 
positieve energie ontstaan. Op die ma-
nier kan een dashboard ook geweldig 
bijdragen tot de menselijke relaties.

Dankzij het vroegtijdig opsporen van 
trends, kunt u er optimaal voordeel 
uit halen, zo nodig de koers bijsturen 
en heel vlot de prestaties verbeteren.  
Het dashboard draagt bij tot een door-
dacht beheer van het risico en een  
dynamischer denkproces. 

Het dashboard is een beslis-
singstool en een meetinstrument 
dat het proactief bestuur  
van een onderneming  
vergemakkelijkt.

5
I Z E O M A G  -  O K T O B E R  2 0 1 7

INVALSHOEK 



6
I Z E O M A G  -  O K T O B E R  2 0 1 7

De vaststellingen van 
het Centrum voor  
Ondernemingen in 
moeilijkheden
Het door Beci opgerichte Centrum 
voor Ondernemingen in moeilijkheden 
(COm) helpt jaarlijks nagenoeg 2000 
ondernemingen die moeilijkheden 
doorstaan. 

Een teleurstellende jaarlijkse vaststel-
ling: de grote meerderheid van de  
ondernemers reageert veel te laat. 
Nagenoeg een ondernemer op vijf was 
in 2016 niet in staat zijn eigen situa-
tie te evalueren, toen hij het Centrum 
bezocht. Slechts 8% gebruikt een 
proactief dashboard. Heel veel onder-
nemers evalueren de gezondheid van 
hun bedrijf in functie van de bankreke-
ning (kassituatie), met de natte vinger 
of in functie van de boekhouding die 
ze vaak met vertraging bijhouden. 

Wat een ellende! De deskundigen van 
het COm oordelen dat voor nage-
noeg de helft van de bezoekers, een 
herstructurering zes of twaalf maanden 
vroeger de onderneming had kunnen 
redden.
 
Het dashboard is dus het hulpmiddel 
bij uitstek om met de onderneming de 
toekomst tegemoet te gaan, sneller te 
reageren en de goede ideeën en tips 
te wisselen met de partners en het 
team. Zeker doen!

Auteur: Olivier Kahn, accountant en 
fiscaal adviseur. Hij specialiseerde 
zich in beheer en strategie voor kleine  
ondernemingen. Hij werkt aan de 
oprichting van ondernemingen en  
crisisbeheer. Hij coördineert het 
Centrum voor Ondernemingen in 
moeilijkheden van Beci. Hij geeft voor-
drachten en heeft meerdere boeken 
geschreven over bedrijfsbeheer. 
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De Brusselse regering kondigt aan dat ze een 
premie plant voor mensen die beslissen zich als 
zelfstandige te vestigen.  

Aangezien loonarbeid niet volstaat om in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest het vraagstuk van de creatie 
van banen afdoend te regelen, is het aangewezen 
werkzoekenden die hun eigen baan als zelfstandige 
zouden kunnen creëren, te stimuleren, uiteraard met de 
nodige begeleiding. Daarom zal een specifieke premie van 
€ 4000 worden aangeboden, die potentiële kandidaten 
moet aanmoedigen om de stap te zetten. De tekst hiervan 
moet nog worden afgewerkt. 

Hoe zou deze maatregel concreet 
worden toegepast?  
Om de premie te ontvangen, moet aan de volgende 
voorwaarden worden voldaan: 
•  een bij Actiris ingeschreven werkloze werkzoekende zijn 

en in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wonen
•  een voorafgaande kennisgeving van kans hebben 

ontvangen van een orgaan bevoegd in de begeleiding 

van de kandidaat-zelfstandigen die door de Minister 
zullen zijn aangeduid 

•  constant en op een geïndividualiseerde manier worden 
opgevolgd door deze bevoegde organen

• over een ondernemingsnummer beschikken.

Bovendien zal de werkloze werkzoekende tijdens de 
afgelopen twee jaar 
•  geen activiteit van zelfstandige in hoofdberoep hebben 

beoefend 
• de premie voor zelfstandige niet hebben ontvangen.

De premie van € 4.000 wordt over een periode van zes 
maanden in zes schijven gestort: € 1.250 € de eerste 
maand, € 1.000 de tweede, € 750 de derde, € 500 de 
vierde en € 250 de vijfde en de zesde maand. 

Izeo verheugt zich om deze maatregel. Wij betreuren 
echter dat kandidaten eerst ‘werkzoekende’ moeten zijn 
om deze premie te ontvangen. Deze administratieve 
logheid bestraft de loontrekkende werkkracht die beslist 
zijn werk te verlaten (en dus een baan vrij te maken) om 
zich als zelfstandige te lanceren! 

Brusselse gewest:    
invoering van een premie voor zelfstandigen  
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Zomerakkoord:   
nieuwe maatregelen voor de zelfstandigen
Op 26 juli 2017 heeft de federale regering beslist vanaf 2018 
een aantal maatregelen in te voeren met betrekking tot het 
sociale statuut van de zelfstandigen. Ze zijn bedoeld om de 

werkgelegenheid te promoten, de koopkracht te versterken 
en de sociale samenhang te verbeteren.

Huidige drempel: Nieuwe drempels, voorgesteld voor 2018:

Het gevaar van deze maatregel
Wij staan positief tegenover dit project, dat kandidaat zelfstan-
digen aanmoedigt om zich te lanceren. Wij roepen echter op 
tot voorzichtigheid! Wanneer het bedrag van de werkelijke 
inkomsten gekend zal zijn, zou de regularisatie nog veel hoger 
kunnen liggen dan vandaag, als u geen voorzorgen neemt!

Ons advies om onaangename verrassingen te voorkomen: pas 
uw bijdragen aan in functie van uw werkelijke inkomsten, vanaf 
het begin van uw activiteit!
Al deze maatregelen moeten nog worden vertaald naar 
wetteksten. Wij wachten nog steeds op de praktische en 
concrete modaliteiten ervan. Wij houden u op de hoogte van 
de evolutie in deze materies!

Welke zijn deze maatregelen?
1. verkorting van de carensmaand tot twee weken ingeval van ziekte
2. verhoging van het minimumpensioen voor een volledige loopbaan
3. het principe van de eenheid van loopbaan wordt geschrapt vanaf 1 januari 2019
4. invoering van een gedeeltelijk pensioen vanaf 1 januari 2019
5. invoering van een tweede pensioenpijler voor zelfstandigen als natuurlijke persoon
6. verlaging van de drempel van de sociale bijdragen voor starters

In de volgende edities bespreken we deze maatregelen. Maar laten we eerst dieper ingaan op laatste maatregel, aangezien 
die van groot belang is voor wie aan een zelfstandige activiteit begint.

De verlaging van de drempel van de sociale bijdragen voor starters  
onder de loep
Momenteel worden de sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep in het begin van de activiteit voorlopig 
berekend, op basis van een netto belastbaar minimuminkomen van € 13.296,25 per jaar (in 2017).

Het regeringsakkoord voorziet om in 2018 twee nieuwe progressieve inkomstendrempels in te voeren voor de berekening 
van de minimum sociale bijdrage (hoofdberoep), voor de eerste twee jaren van de activiteit. Voor het eerste bijdragejaar 

zal deze drempel € 4.432,08 bedragen en voor het tweede € 8.864,17.

Bijdragejaar 
hoofdzakelijke  

activiteit
Actuele  
drempel

Voorlopige 
kwartaalbijdrage 

(met inbegrip van de 
beheerskosten)

Tot het einde van 
het eerste jaar

€ 13.296,25 € 710,39

Tweede jaar € 13.296,25 € 727,72 

Derde jaar € 13.296,25 € 727,72 

Bijdragejaar 
hoofdzakelijke  

activiteit
Voorgestelde 

drempels

Voorlopige 
kwartaalbijdrage 

(met inbegrip van de 
beheerskosten)

Tot het einde van 
het eerste jaar

€ 4.432,08 € 236,79 

Tweede jaar € 8.864,17 € 473,60 

Derde jaar € 13.296,25 € 710,39 
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De programmawet van 1 juli 2016 bepaalt de regels 
van de deeleconomie. Dit is een systeem waar 
mensen onderling producten, diensten, kennis en 

geld consumeren, produceren en verkopen via online 
platformen. Deze platformen brengen derhalve vraag en 
aanbod samen en worden ontwikkeld en onderhouden 
door derden.

Er wordt een specifiek belastingstelsel voorzien voor 
inkomsten uit prestaties van diensten die een particulier 
via een online platform levert aan een andere particulier, 
zoals bijvoorbeeld tuinonderhoud, herstelling van kleding, 
gitaarlessen, maaltijdbereiding om af te halen of om aan 
huis te leveren.

Er wordt een gunstig belastingstelsel voorzien voor in-
komsten die aan volgende cumulatieve voorwaarden vol-
doen:
•  Het moet gaan om inkomsten uit het leveren van diensten;
•  De diensten worden enkel verstrekt tussen particulieren 

(fysieke personen) die niet handelen binnen het kader van 
hun beroepsactiviteit. De diensten die voorgesteld worden 
via het platform moeten dus losstaan van de zelfstandige 
activiteit of de activiteit van de vennootschap waarvan de 
persoon bedrijfsleider is;

•  De diensten worden enkel geleverd binnen het kader van 
overeenkomsten afgesloten via een erkend elektronisch 
platform of een elektronisch platform georganiseerd door 
de overheid. Om een erkenning te verkrijgen moet het 
elektronisch platform voldoen aan een aantal voorwaarden 
en moet een aanvraag tot erkenning worden ingediend 
bij de FOD Financiën;

•  De vergoedingen voor de diensten worden enkel uitbe-
taald of toegekend aan de dienstverlener via het platform 
of door tussenkomst van dit platform. De klant betaalt dus 
aan het platform of door tussenkomst van het platform;

•  De inkomsten uit deze activiteit zijn niet hoger dan €5.100 
bruto per jaar (bedrag geïndexeerd in 2017).

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden 
de inkomsten beschouwd als diverse inkomsten die  
onderworpen zijn aan een gunstig belastingtarief. Dit gunstig  
belastingstelsel is van toepassing aangezien de helft van de 

bruto-inkomsten beschouwd wordt als forfaitaire kosten en 
dus vrijgesteld is van belastingen en de andere helft belast 
wordt aan het tarief van 20%.
Indien inkomsten uit deeleconomie hoger zijn dan €5.100 in 
2017, worden alle inkomsten uit deze diensten (en niet enkel 
de inkomsten die boven dit plafond liggen) beschouwd als 
beroepsinkomsten die niet uit het specifieke stelsel van de 
deeleconomie komen, behoudens bewijs van het tegendeel, 
en dit niet enkel voor het betrokken jaar maar ook voor het 
volgende jaar, ongeacht het bedrag van deze inkomsten.

Onderwerping aan het sociaal  
statuut van de zelfstandigen
Deze personen worden niet als zelfstandige beschouwd en 
moeten niet onderworpen zijn aan het sociaal statuut van 
de zelfstandigen. De vrijstelling van onderwerping geldt 
enkel voor de activiteiten waarvoor het belastingstelsel van 
de deeleconomie van toepassing is.

Invoegetreding
De fiscale en sociale maatregelen moesten in voege treden 
op 1 juli 2016. De reglementaire bepalingen die de erken-
ning van de platformen mogelijk maken, werden evenwel 
vastgelegd in januari 2017, met ingang op 24 januari 2017.
Bijgevolg kunnen het specifieke belastingstelsel en het 
nieuwe artikel 5ter van het KB nr. 38, dat nauw verbonden 
is met dit belastingstelsel, pas effectief toegepast worden 
vanaf de datum van erkenning van het elektronisch platform, 
waar de overeenkomsten met betrekking tot de diensten 
van de deeleconomie afgesloten worden.

Erkende elektronische platformen
In dit stadium zijn 8 elektronische platformen erkend. Het 
zijn ListMinut, FLAVR, Conceptz, bpost, Heetch Belgium, 
Pwiic, Menu Next Door Limited en BRANPONT.

Deeleconomie:  
vanaf wanneer moet men onderworpen zijn aan 
het sociaal statuut van de zelfstandigen?
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De Brusselse regering werkt mo-
menteel aan de voorbereiding van 
een nieuw commercieel ontwikke-

lingsschema voor het Brusselse Gewest. 
In dit verband publiceerde Atrium, het 
gewestelijk handelsagentschap van Brus-
sel, een studie met cijfergegevens over de 
evolutie van de detailhandel tussen 1950 
en 2017. De studie buigt zich enerzijds 
over de veranderingen in de structuur van 
het aanbod op het grondgebied van het 
Gewest, en anderzijds over verschuivingen 
in de vestigingsplaatsen. De resultaten 
berusten op vaststellingen die Atrium op 
het terrein heeft gedaan. De studie is be-
doeld om op lange termijn de context te 
schetsen van het huidige Brusselse han-
delslandschap en op die basis, zijn toe-
komst te overwegen. 

In dit artikel hanteren wij een brede defi-
nitie van de detailhandel: “Een activiteit 
die instaat voor de verkoop van een goed 
en/of een dienst aan particulieren en die 
plaatsvindt in een lokaal uitgerust met 
een uithangbord en/of een uitstalraam”. 
Deze definitie omvat bijgevolg alle han-
delszaken voor consumptiegoederen, 
ongeacht hun omvang (kruidenierszaak, 
supermarkt, juwelier, platenwinkel…) en 
voor commerciële diensten (beauty center, 
reisagentschap, verzekeringskantoor…), 
en de Horeca.

Tijdens de onderzochte periode is het 
aantal op het grondgebied van het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest actieve ver-
kooppunten teruggevallen van 42.712 tot 
20.696 zaken. Dit vertegenwoordigt een 
vermindering van meer dan 50% van het 
handelsaanbod in 67 jaar, of een gemid-
delde jaarlijkse achteruitgang van 0,8%. 
De vermindering is echter niet constant. 
Het aantal handelszaken is tijdens de  
afgelopen 20 jaar vrij stabiel gebleven. 

De dalende dichtheid aan handelszaken 
is op gans het grondgebied merkbaar, 
maar sterker aanwezig in de vijfhoek en 
de eerste kroon. Daar trekt het aanbod 
zich terug langs enkele grote assen van 
het stadscentrum en van de vroegere 
buitenwijken.
Dit betekent nochtans niet noodzakelijk 
een achteruitgang van de handel in Brus-
sel. We stellen bijvoorbeeld vast dat de 
totale handelsoppervlakte in België tussen 
1961 en 2015 is verdrievoudigd. Dit is 
voornamelijk te danken aan de ontwik-
keling van de grote distributie. De ver-
mindering van het aantal verkooppunten 
gecombineerd met de toename van de 
handelsoppervlakten wijst op een stijging 
van de gemiddelde verkoopoppervlakte 
van de handelszaken. 
Ook de tewerkstelling is gestegen. Een 
analyse sinds 1967 over gans België toont 
een stijging tot in 2000 en daarna een 
stabilisering. Hierachter schuilt echter een 
vermindering van het aantal zelfstandigen, 
ruim gecompenseerd door een toename 
van het aantal loontrekkenden. De grote 
distributie is daar een van de oorzaken van, 
maar niet uitsluitend, want ook kleine han-
delszaken stellen loontrekkenden tewerk. 
Het geheel van de indicatoren bewijst er 
per slot van rekening dat de handel in Bel-
gië blijft groeien maar doorheen de jaren 
ingrijpende veranderingen heeft onder-
gaan, onder andere maar niet uitsluitend 
door de opkomst van de grote distributie. 
De totale verkoopoppervlakte blijft stij-
gen, maar dit is niet het geval voor het 
aantal verkooppunten, waarvan de ach-
teruitgang een toenemende leegstand 
van winkels veroorzaakt, met negatieve 
gevolgen voor de bestaande commerciële 

wijken, die blijven inkrimpen.

Mutatie:

We stellen vast dat de Brusselse detail-
handel een geleidelijke maar ingrijpende 
mutatie heeft doorstaan. Winkels gespe-
cialiseerd in uitrusting van de persoon en, 
in mindere mate, zaken die producten van 
dagelijks gebruik verkopen, hebben enigs-
zins de plaats geruimd voor een aanbod 
van diensten, catering en, minder sterk, 
handelszaken die zich richten op vervoer 
en huishoudelijke uitrustingen.

Andere aspecten hebben deze verschui-
ving beïnvloed: de opkomst van de win-
kelketens als Decathlon, Mediamarkt, 
Fnac enz. heeft het aanbod van kleine 
handelszaken in deze sector terugge-
drongen onder de druk van een breder 
en dieper assortiment producten, die aan 
prijzen worden aangeboden waartegen 
zelfstandige winkels niet kunnen concurre-
ren. Ook de online handel speelt een be-
langrijke rol, vooral voor niet verderfelijke 
goederen en producten die niet hoeven te 
worden gepast. 

Op zijn beurt verandert de horeca sterk 
met een steile toename van de take away 
inrichtingen, ten nadele van de cafés. 
Tot besluit stellen we vast dat de meeste 
verschuivingen voortvloeien uit verande-
ringen in de samenleving (toegang van de 
gezinnen tot het internet, ontwikkeling van 
de grote distributie…), met een impact op 
onze gedragingen als consument. Het 
koopgedrag evolueert en de handelsacti-
viteit past zich aan om beter in te spelen 
op onze verwachtingen. Hieruit blijkt dat 
de handel, zijn eigenheid en zijn plaats 
van vestiging een gevolg zijn van de aan- 
wezigheid en het gedrag van mensen op 
het grondgebied. 

De vraag is hoe we deze gegevens kunnen 
gebruiken om een nieuw schema van com-
merciële ontwikkeling te ondersteunen. 
Maar dat is een ander paar mouwen.

Evolutie van de commerciële ontwikkeling  
in Brussel 
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Jaar van 
meting 

Aantal han-
delszaken Daling 

1950 42.712

1969 33.861 -8.851

1997 22.582 -11.279

2017 20.696 -1.886
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Coworking-ruimtes: uitgeruste of virtuele 
kantoren aan een voordelige prijs
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Twee grote trends op de huidige 
kantorenmarkt: de virtuele kan-
toren en fysieke kantoren die 

voor korte periodes worden verhuurd 
(van enkele minuten tot enkele maan-
den). Een aardige extra: fysieke kan-
toren vergemakkelijken de ontwik-
keling van zakelijke netwerken. Alle 
ondernemers ter wereld vragen ten 
slotte hetzelfde: zich volledig aan hun 
corebusiness en aan de ontwikkeling 
van hun bedrijf te kunnen wijden. 
Helaas moeten ze vaak tijd besteden 
aan het oplossen van verscheidene 
problemen zoals het zoeken naar 
kantooroppervlaktes. In dit opzicht is 
het huren vaak problematisch, zowel 
qua tijd als wat het budget betreft.  

De jongste snufjes
Soms doet u best een beroep op een 
firma gespecialiseerd in de verhuring 
van kantoren op maat. Dergelijke 
kantoren zijn meestal uitgerust zijn 
met de jongste technologie. Andere 
voordelen zijn een vakkundig omka-
deringspersoneel, de gewaarborgde 

toegang tot vergader- en conferen-
tiezalen, cateringmogelijkheden, 
goede transportverbindingen enz.

Dikwijls vinden ondernemingen  
(ook KMO’s) daar de nodige  
infrastructuur om hun aanwezigheid te  
verzekeren in de grote economische 
centra van de wereld. In sommige  
gevallen stellen de verhuurbedrijven  
standingvolle gebouwen ter beschik-
king in prestigieuze omgevingen. 

Aangepaste en soepele 
oplossingen 
Met zulke ‘à la carte’ oplossingen be-
taalt u slechts de hulpmiddelen en 
de diensten die u echt nodig hebt. 
Een onderneming die plots een kans 
opspoort in het buitenland, kan er 
snel kantoren huren, al was het maar 
voor enkele minuten. De tijdswinst is 
aanzienlijk, zeker als u niets of bijna 
niets van het land in kwestie afweet. 
In amper enkele minuten kunt u op 
die manier overal ter wereld opera-
tioneel zijn en tegelijk een goede 

zichtbaarheid genieten ten aanzien 
van potentiële partners, onder an-
dere dankzij een lokaal adres en tele-
foonnummer. 

De voordelen  
van een gemeenschap 
Met dit type oplossingen kan een 
ondernemer bovendien aan zijn 
eventuele eenzaamheid ontsnappen 
en de voordelen genieten van een 
uitgebreide gemeenschap gebrui-
kers. Aan netwerking doe je in feite 
nooit genoeg!

Deze kantoorcentra, die onderne-
mingen uit de meest diverse sectoren 
samenbrengen, vormen aanzienlijke 
bronnen van nieuwe kansen. Des te 
meer als u internationaal bezig bent! 

Bron: Philippe Van Lil 
(Mediaplanet)
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