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Binnen een maand mogen we naar het stemhokje. 

Waaraan we ons mogen verwachten? Een groene golf en een steeds groter verschil tussen Noord en Zuid, met als gevolg een steeds 
diepere kloof tussen onze twee gemeenschappen. Er wordt ook een lange wachttijd voorspeld om operationele executieven samen 
te stellen in de deelstaten en wellicht een nog langere voor een federale regering. 

Mogen wij de verkozenen en hun teams aanzetten om blijk te geven van verantwoordelijkheidsbesef? De vroegtijdige val van de 
federale regering en van de Waalse executieve was een bedroevend voorbeeld van de schade die de electoralistische maneuvers 
van enkelen kunnen aanrichten, ten nadele van het algemeen belang. Wel moeten we toegeven dat deze periode bijzonder gunstig 
is geweest voor het sociale statuut van zelfstandigen, dankzij een aantal maatregelen 
die het parlement heeft gestemd met vervangingsmeerderheden – en soms zelfs una-
niem. In dit nummer bespreken we een aantal hiervan. Wij zijn daar natuurlijk tevreden 
over, maar wij verheugen ons nog meer om de consensus die uiteindelijk lijkt te be- 
staan over de noodzaak om ondernemerschap te stimuleren via een menswaardige so-
ciale bescherming voor zelfstandigen. We zijn er ook mee opgetogen dat deze verbe-
teringen worden doorgevoerd zonder verhoging van de sociale zekerheidsbijdragen. 

Een dergelijke verhoging zou weliswaar bijzonder onrechtvaardig zijn geweest, als we 
weten dat de bonussen en reserves van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekerin-
gen der Zelfstandigen (RSVZ) momenteel oplopen tot ongeveer 3,5 miljard euro! De 
krant La Libre Belgique onthulde onlangs dat er sinds 2003 structurele overschotten 
zijn ontstaan. We kunnen dus terecht hopen dat de volgende regering nieuwe maatregelen zal treffen, met name om de beruchte 
correctiecoëfficiënt af te schaffen die nog steeds de pensioenen van zelfstandigen negatief beïnvloedt. 

Deze bijna unanieme consensus over de sociale bescherming van zelfstandigen is uiteraard goed nieuws, maar andere vraagstuk-
ken, die ook een impact hebben op het leven van ondernemers, zien er minder rooskleurig uit. Denk maar aan mobiliteit, duurzame 
ontwikkeling, vermindering van de administratieve lasten, digitalisering, werkgelegenheid, mededingingsregels enzovoort. Al deze 
thema’s worden in het memorandum van Izeo besproken, mede dankzij de hulp van talrijke praktijkgerichte zelfstandigen, die ik hier 
hartelijk bedank. Het spreekt voor zich dat wij de integratie van onze voorstellen in de programma’s van de regering van dichtbij 
zullen opvolgen. En wij blijven tot uw beschikking om nieuwe voorstellen te verdedigen en zo de positie van zelfstandigen en KMO’s 
in onze samenleving te versterken. 
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Voor het eerst in zijn jonge geschiedenis schreef 
Izeo een memorandum in het vooruitzicht van 
de federale en regionale verkiezingen op 26 

mei. Wij zijn van scratch begonnen en brachten een 
panel van zelfstandigen uit verscheidene sectoren 
(ondernemers, vrije beroepen, handelaars, consu-
lenten…) bij elkaar. Zij hebben met enthousiasme 
en vastberadenheid deelgenomen aan de voorberei-
ding van dit memorandum. Deze zelfstandigen ge-
loven trouwens in een verantwoorde toekomst, ze  
hebben aandacht voor het welzijn van onderne-
mers en ze bekommeren zich om een harmonieus 
evenwicht in de samenleving. 

We zijn samen uitgegaan van een aantal positieve vast- 
stellingen voor zelfstandigen en KMO-bedrijfsleiders. Deze 
gegevens haalden wij uit het Dashboard van KMO’s en 
zelfstandigen van de FOD Economie. Hieruit blijkt dat het 
aantal zelfstandigen en KMO’s stijgt, dat de eerste indienst-
neming aantrekkelijker wordt dankzij de maatregelen van 
de Nulbijdrage, dat het statuut van studentondernemer 

werd gecreëerd, dat het sociaal statuut van zelfstandige is 
verbeterd enzovoort. 

Toch blijft er in België nog werk aan de winkel om de on-
dernemersgeest aan te wakkeren en te ontwikkelen.

Volgens de officiële statistieken van EY verschijnt België 
nog steeds op de laatste plaats in de Europese ranglijst 
van de ondernemerscultuur, terwijl ons land in het bovenste 
gedeelte van de rangschikking staat inzake regelgeving, 
marktomstandigheden, toegang tot financiering en onder-
nemersvaardigheden. 

Bovendien scoort België middelmatig wat betreft het 
aandeel van zelfstandigen in de beroepsbevolking van de 
EU15-landen. België telt 13,5% zelfstandigen in deze po-
pulatie, terwijl het EU 15-gemiddelde 14,1% bedraagt.

Concrete maatregelen 

We moeten dus verder en sneller gaan. België is nog geen 
aards paradijs waar ondernemerschap en steun voor indivi-
dueel succes als waarden in de samenleving zijn verankerd. 

Het memorandum 
van Izeo
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Het memorandum van Izeo bevat noch slagzin, noch een 
louter corporatistische benadering. U vindt er wel concrete, 
operationele voorstellen in allerlei gebieden die te maken 
hebben met het dagelijks leven van kleine ondernemingen.

Wij beoogden geen volledige analyse van al wat het bedrijfs- 
leven aangaat. Wij gaven de voorkeur aan een dertigtal 
concrete maatregelen die we met de zelfstandigen hebben 
voorbereid. 

We zijn ervan overtuigd dat deze deel kunnen uitmaken van 
een roadmap voor toekomstige coalities. Deze indruk kre-
gen we in ieder geval tijdens presentaties aan verscheidene 
democratische partijen. Zij vertoonden veel belangstelling 
tijdens deze zeer constructieve bijeenkomsten. Sommige 
van onze voorstellen vinden we vandaag al terug in de 
programma’s van partijen. Dat is goed nieuws. 

Deze concrete maatregelen hebben te maken met de da-
gelijkse realiteit van zelfstandigen en bestrijken meerdere 
thema’s: het sociaal statuut van zelfstandigen, fiscaliteit, 
mobiliteit, duurzame ontwikkeling, de digitale revolutie, 

vermindering van administratieve lasten, concurrentie, 
werkgelegenheid, bewustmaking en stimulering van het 
ondernemerschap. 

Dit alles vindt u op onze website www.memorandum-izeo.be  
Deze interactieve site geeft u toegang tot de verscheide-
ne, per thema gerangschikte maatregelen, die u ook kunt 
delen op de netwerken LinkedIn, Twitter, Facebook en zelfs 
WhatsApp, als u de site vanop uw smartphone raadpleegt. 

Na de verkiezingen en terwijl de coalities zich aan het 
samenstellen zijn, zullen we erop toezien dat deze zorgen 
deel uitmaken van de regeringsafspraken. Daarna verbinden 
we er ons toe ervoor te zorgen dat ze worden ingevoerd 
door degenen die aan de macht zullen staan. 
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De Fiscale Rechtsbescherming van Izeo: 
meer zekerheid voor zelfstandigen en 
beheermaatschappijen!

Wist u dat u als lid van Izeo, en voor zover u 
voor de bijdrage van 149 € hebt gekozen, u 
de meest aantrekkelijke fiscale rechtsbescher-

ming op de markt geniet? 

Even toelichten. 

Als zelfstandige ontvangt u een bezoldiging. Indien u 
een natuurlijk persoon bent, ontvangt u uw bezoldiging 
rechtstreeks na zorgvuldige aftrek van uw beroepskosten 
(inkopen, auto, telefoon, huur …), van uw sociale bijdragen 
en van de belastingen op uw omzet. Als u een onderne-
ming hebt opgericht, krijgt u hiervan een bezoldiging die 
aan de beroepsvoorheffing is onderworpen. Of u hebt 
een beheermaatschappij opgericht, die uw klanten fac-
tureert voor uw diensten. In dat geval betaalt de beheer-
maatschappij uw bezoldiging. 

In elk geval wordt u jaarlijks geconfronteerd met het ritueel 
van de belastingaangifte, met alle moeilijkheden van dien. 
Iedereen weet ondertussen dat de belastingwetgeving niet 
alleen zeer complex is, maar ook vaak op verschillende en 
soms tegenstrijdige manieren kan worden geïnterpreteerd. 
Ook al doet u een beroep op een boekhouder, een ac-
countant of fiscalist – wat wij steeds aanbevelen – toch is 
het niet ongebruikelijk dat de zelfstandige, die nochtans 
te goeder trouw handelt, na het bezoek van de belasting-
controleur, een naheffingsaanslag ondergaat. 

Hier kan de Fiscale Rechtsbescherming van Izeo helpen. 
Als u beslist deze naheffingsaanslag te betwisten – wat uw 
volste recht is – krijgt u te maken met bijkomende kosten 
die u uiteraard niet had voorzien: extra tussenkomsten van 
uw accountant of fiscalist, een beroep op een advocaat, 
procedurekosten enz. Het goede nieuws is dat zulke kosten 
worden gedekt door de Fiscale Rechtsbescherming van 
Izeo, met een maximum van 6.250 € voor het gedeelte dat 
te maken heeft met de administratieve klacht, en 20.000 €  
in geval van een juridisch geschil. 

Waarin onderscheidt Izeo zich van andere organisaties 
op dit vlak? 

•  Sommige andere organisaties bieden deze service 
eenvoudigweg niet aan.

•  De bijdrage (149 €/jaar) is de goedkoopste op de 
markt.

•  Izeo is de enige die niet alleen de belastingaangifte van 
natuurlijke personen, maar ook die van vennootschap-
pen (voor beheermaatschappijen) dekt. 

•  Het gedekte bedrag in geval van een juridisch geschil 
ligt bij Izeo gevoelig hoger!

Belangstelling? Ga even kijken op www.izeo.be 
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Vaderschapsverlof  
nu ook voor zelfstandigen

Het parlement heeft sinds de val van de federale 
regering niet stilgezeten, onder andere om 
het sociaal statuut van de zelfstandigen op 

te krikken. 

Eind februari keurde de Kamer unaniem een wetsontwerp 
goed dat het recht op vaderschaps- en geboorteverlof 
invoert voor zelfstandigen. Deze maatregelen komt voort 
uit een tekst van de oppositie, in dit geval van Ecolo par-
lementslid Gilles Vanden Burre.

De tekst kreeg al gauw de steun van de regering. Toen hij 
minister van zelfstandigen en KMO's was, had Willy Borsus 
zich hierover al positief uitgelaten. Zijn opvolger Denis 
Ducarme volgde zijn voorbeeld en steunde eveneens het 
ontwerp. Met als gevolg dat de tekst uiteindelijk werd om-
gezet in een grotendeels medeondertekend wetsvoorstel 
dat inspiratie haalde uit andere parlementaire initiatieven.

De tekst wil voldoen aan de verwachtingen van zelfstandi-
gen wat betreft de combinatie van privé en beroepsleven. 
Hij wil ook een einde maken aan het verschil in behande-
ling, op het vlak van sociale zekerheid, tussen loontrek-
kende vaders, vaders met een zelfstandigenstatuut en 
mede-ouders. 

Het vaderschapsverlof zal 10 dagen bedragen (deelbaar 
in halve dagen) en kan op vrijwillige basis worden opge-
nomen binnen vier maanden na de geboorte van het kind, 
zoals het trouwens ook al het geval is voor het moeder-
schapsverlof.

Het wetsvoorstel houdt rekening met situaties van me-
de-ouders.

Het bepaalt verder dat de betrokken zelfstandigen er voor 
kunnen kiezen om hun beroepsactiviteit slechts tijdelijk te 
onderbreken voor een periode van maximaal acht dagen 
en vervolgens in aanmerking te komen voor 15 gratis 
dienstencheques. 

De uitkering bedraagt 80,82 € voor een volledige dag, 
dus 808,20 € voor het ganse verlof. De maatregel treedt 
in werking op 1 mei 2019. 

Izeo steunde al lang dit ontwerp en verheugt zich nu dat 
het eindelijk in werking is getreden. 

Deze maatregel komt bovenop andere initiatieven die 
tijdens deze legislatuur werden genomen om zelfstandigen 
te helpen werk en privéleven beter te combineren. Wij 
verwijzen hier naar de verlenging van het moederschaps-
verlof tot 12 weken, de semi-automatische toekenning 
van 105 dienstencheques aan zelfstandige moeders of 
bijvoorbeeld nog de maandelijkse betaling van de moe-
derschapsuitkering. Er werd ook een specifiek verlof (van 
zes maanden en hernieuwbaar) ingesteld voor zelfstandi-
gen die een gezinslid met gezondheidsproblemen willen 
helpen. Ten slotte is het adoptieverlof verlengd tot zes 
weken voor elke adoptie van een minderjarig kind en 
wordt een pleeggezinsverlof van zes weken ingevoerd 
voor zelfstandigen die pleegouders worden. 
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Een verrassing op het einde van de legislatuur: het parlement keurde de wijziging goed van een van de 
controversiële bepalingen in de door de regering Michel ingestelde recente hervorming van de ven-
nootschapsbelasting.  

Deze hervorming verhoogde het loonplafond voor KMO bedrijfsleiders dat recht geeft op een verlaging van het toege-
paste belastingtarief. Dit moest onder andere dienen om betalingen in het zwart te voorkomen. Om een tarief van 20% 
in plaats van 25% te genieten, moet het bedrijf zijn baas minstens 45.000 € per jaar betalen, en niet 36.000 € zoals in het 
verleden. Indien de onderneming een lagere bezoldiging toekende, kreeg ze bovendien een boete van 5% opgelegd, 
berekend op het verschil tussen de toegekende bezoldiging en dit bedrag van 45.000 €.

Een geheugenopfrisser: volgens een door Izeo in december 2017 gepubliceerde enquête, oordeelde 87% van de be-
drijfsleiders dat de verlaging van het verlaagde tarief voor KMO's tot 20% positief nieuws was voor de ontwikkeling van 
hun activiteiten, maar 52% van de deelnemers achtte ook dat de verhoging van 36.000 naar 45.000 € de ontwikkeling 
van hun activiteiten zou belemmeren. 

Izeo vond vooral dat de boete van 5% onnodig en ongepast was. 

In de toekomst zullen KMO's die hun bedrijfsleider onvoldoende bezoldigen, deze boete van 5% niet meer hoeven te betalen.

Eind januari 2018 heeft de PS een wetsvoorstel ingediend ter afschaffing van deze boete. De partij kreeg de steun van 
andere fracties. Alleen de sp.a onthield zich van de stemming. Deze sanctie werd dus in december 2017 gestemd en zal 
nooit worden toegepast. Izeo verheugt zich hierom. 

VenB-hervorming: uiteindelijk geen 5% boete 
voor "slecht betaalde" KMO-bedrijfsleiders  
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Misbruik van een dominante positie:  
een nieuwe bescherming voor zelfstandigen 

O p initiatief van de Minister van Zelfstandigen 
en KMO’s werd in 2018 een project opge- 
start om het Wetboek van Economisch Recht 

gunstiger te maken voor de rechten van zelfstandi-
gen en KMO's. Dit project kon helaas niet voor het 
ontslag van de federale regering worden voltooid.

Izeo had het daarom geïntegreerd in zijn memorandum in het 
vooruitzicht van de volgende federale verkiezingen. Uiteinde-
lijk moest zo lang niet worden gewacht, want het parlement 
heeft de hervorming nog voor zijn ontbinding goedgekeurd.  

Waar gaat het om?  
KMO's beter beschermen tegen misbruik van een machtspo-
sitie. KMO's die van mening zijn dat zij aan onaanvaardbare 
voorwaarden worden onderworpen, kunnen zich wenden 
tot de mededingingsoverheid, waarvan de bevoegdheden 
werden versterkt. 

Het wetsvoorstel is afgeleid van bepalingen die bedoeld 
waren om de consument te beschermen. Tot nu toe bestond 
er niets dergelijks voor de relaties tussen bedrijven. KMO's 
worden echter regelmatig door grote internationale groe-
pen onderworpen aan onaanvaardbare verkoopvoorwaar-
den of prijzen.

Het wetsvoorstel mikt op duidelijk misbruik van een 
machtspositie, bijvoorbeeld door het instellen van een 
economische afhankelijkheidsrelatie tussen een koper en 
verkoper. De tekst voert vier verboden in: misbruik van 
een positie van economische afhankelijkheid, oneerlijke 
bedingen, agressieve marktpraktijken en misleidende markt-
praktijken. 

Izeo verwelkomt dit besluit en vraagt de overheid om 
bovendien instrumenten en materiaal te verschaffen om 
zelfstandigen en KMO’s te informeren over hun rechten 
op dit gebied. 
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Het sociaal statuut van zelfstandigen zet weer een stap 
voorwaarts, met de unanieme goedkeuring door het 
parlement van een wetsvoorstel om carenzdagen 

voor zelfstandigen af te schaffen. 

In 1971 werd een ziektekostenverzekering voor zelfstandi-
gen opgericht. Toen bedroeg de wachttijd drie maanden 
– en het is lange tijd zo gebleven. Pas vanaf de vierde 
maand begon de zelfstandige een (bovendien zeer lage) 
vergoeding te ontvangen. Deze wachttijd werd vervolgens 
ingekort tot één maand. Dit gebeurde in januari 2018. En 
vanaf 1 juli 2019 worden de carenzdagen afgeschaft. 
De zelfstandige wordt dan vanaf de eerste ziektedag ver-
goed, op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid ten 
minste acht dagen duurt (aan de hand van de datum van 
het certificaat van arbeidsongeschiktheid, vermeld op het 
medisch attest van de behandelende arts). 

De afschaffing van deze wachttijd vloeit voort uit een wets- 
ontwerp dat werd goedgekeurd om de discriminatie tussen 
zelfstandigen en loontrekkenden te verminderen. De ver-
goeding van loontrekkenden wordt immers vanaf de eerste 
dag van het ziekteverlof gegarandeerd.

Dit is dus het einde van de 14 ziektedagen zonder ver-
goeding waardoor een zelfstandige tot de 15e dag moest 
wachten om een dagelijkse uitkering te ontvangen. 

Er zal een controlesysteem worden opgezet om misbruik 
te voorkomen. 

Deze maatregel is niet alleen het einde van de discriminatie, 
maar ook een kwestie van volksgezondheid: momenteel blij- 
ven acht van de tien zelfstandigen verder werken wanneer 
ze ziek zijn. 

Wat moet u als zelfstandige doen als 
u niet in staat bent om te werken? 
Hebt u een ongeval of wordt u ziek waardoor u langer dan 
zeven dagen arbeidsongeschikt bent? Dan raadpleegt u 
best de arts al op de eerste dag. Vraag hem om een attest 
van arbeidsongeschiktheid in te vullen (een gewoon me-
disch attest is niet voldoende). De datum van onderteke-
ning van het attest door de arts bepaalt het begin van uw 
arbeidsongeschiktheid. 

Stuur dit certificaat binnen de zeven dagen per post (en 
liefst per aangetekende brief) naar uw ziekenfonds. 

Het bedrag van de dagelijkse uitkering die u van de mutua-
liteit ontvangt, is afhankelijk van uw gezinssituatie: 

Afschaffing van de carenzdagen  
voor zelfstandige werkkrachten
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Gezinssituatie van de houder Dagelijks forfait

met gezinslast 60,26 €

alleenstaand 47,89 €

samenwonend 36,47 €



Heel wat KMO zaakvoerders achten hun bedrijf te 
klein om een personeelsmanager in dienst te nemen. 
Rationeel gezien hebben ze gelijk, maar in de 

praktijk missen zij (en hun medewerkers) een veelheid aan 
HR-mogelijkheden. Herkent u zich in deze situatie? Zo ja, 
dan verdient FX2R Management Services van Yvon Fischer 
zeker uw aandacht. Een ware HR deskundige die volledig 
schaalbare diensten biedt aan KMO's. Even presenteren..
 

Yvon Fischer, een informaticus van opleiding, begon zijn 
carrière in 1988 bij Microwall bvba, een pc-reseller gespe-
cialiseerd in boekhoudkundige oplossingen voor KMO’s, en 
Apple reseller voor DTP en CAD. Hij stapte daarna over naar 
PQR Computer Belgium en vervolgens naar Getronics, waar 
hij doorgroeide tot hij, verrassend genoeg, de functie van 
human resources manager aangeboden kreeg. “Dat heb ik 
heel snel moeten aanleren. HR is een complex vakgebied 
en ik heb een flinke reeks trainingen gevolgd om echt op 
de hoogte te zijn. Getronics vereiste sterke vaardigheden.”

De lijst van HR verwezenlijkingen die Yvon Fischer op zijn 
naam mag schrijven (u ontdekt ze allemaal op LinkedIn) 
is nogal verbluffend. Hoogstwaarschijnlijk bleek zijn ach-
tergrond als informaticus uiterst waardevol om alle fijne 
kneepjes van de sociale wetgeving optimaal te benutten 
ten behoeve van zowel de werkgever als de werknemer.

Modulaire diensten 
Econocom, een andere grote IT naam in ons land, merkte 
de expertise van Yvon Fischer in HR al gauw op en wierf 
hem aan. Hun samenwerking duurde tot augustus 2017. 

Ondertussen vervulde de heer Fischer een oude droom 
met de oprichting, in april 2013, van FX2R Management & 
Services om zijn IT- en HR-bekwaamheden ten dienste te 
stellen van de talloze KMO’s die menen dat ze te klein zijn 
om ervan te profiteren.

Het dienstenaanbod is uitgebreid, maar volledig modulair: 
prestatie- en talentmanagement, beheer van het werkge-
versimago, New Ways of Work (NWOW), HR governance, 
lonen en voordelen, interne communicatie, sociale media 
waarbij zowel de organisatie als sociale partners worden 
betrokken enz. 

“Het is uiteraard niet nodig om al deze diensten in elk van 
de KMO's te implementeren”, zegt Yvon Fischer. “Wel 
moeten we de formule vinden die de KMO de meeste 
voordelen biedt en toch zo eenvoudig mogelijk blijft. HR 
is essentieel voor het welzijn en het succes van de KMO, 

maar het is niet haar kernactiviteit. FX2R Consultancy & 
Business doet alles voor haar klanten wat er op HR-gebied 
moet gebeuren en alleen dat. Het is de bedoeling om de 
bedrijfsleider te ontlasten van het beheer van deze com-
plexe zaken die hij niet altijd optimaal beheerst of waaraan 
hij te weinig tijd kan besteden.” 

Voorbeelden van concrete gebieden:

•  Loonsverhogingen: voor wie en hoeveel? Wat doet de 
concurrentie?

•  Zoeken naar zeldzame profielen

•  Ontwikkeling van de niet technische vaardigheden, 
relatiebeheer

•  De gevolgen van de groei (sociale verplichtingen, verkie-
zingen, CPBW, collectieve arbeidsovereenkomsten enz.)

•  Aantrekkelijkheid van het loonpakket

•  Carrièremanagement 

Met FX2R beschikt u over HR-expertise zonder dat u hoeft 
te investeren in een nieuwe medewerker.

Meer informatie:  Yvon Fischer 
yvon@fx2r.com – 0496 50 12 12
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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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