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017 kende een tumultueus begin, met onverwachte wendingen in de Publifin- en Publipart-affaires en opmerkelijke
uitspraken van bepaalde mandatarissen, terwijl in het buitenland de aanstelling van Donald Trump, de Franse presidentsverkiezingen en de Brexit alle aandacht opeisten. En er komt nog meer aan!

Maar er is ook goed nieuws. In februari publiceerde de FOD Economie haar dashboard over KMO’s en zelfstandige ondernemers. Met genoegen ontdekken we daarin dat het aantal zelfstandigen in stijgende lijn gaat. Eind 2015 waren er zo’n
968.122 zelfstandigen in België, tegenover 817.491 in 2007. Wij weten dat ondertussen de kaap van het miljoen ruimschoots werd overschreden. Dat is bemoedigend. Belgen weten dat de beste manier om werk te hebben, erin bestaat daar zelf
voor te zorgen. Vooral wie al wat ouder is, beseft dat: de schijf van de 55-plussers
IZEO moedigt al van bij
kent de sterkste groei. Er zijn meer zelfstandigen die een activiteit opzetten en
zijn oprichting vrouwen
minder die de handdoek in de ring gooien: de groei is aan deze twee evoluties te
danken.
aan om te ondernemen.
Zij vertegenwoordigen 33% van de zelfstandigen. Voor een stuk is dit een inhaalbeweging. Een evenwicht ligt nog ver weg, maar er worden onmiskenbaar vorderingen gemaakt.

Het stelt dan ook met
genoegen vast dat de
stijging bij de vrouwen
nog meer uitgesproken is.

Uit de cijfers blijkt ook dat 99,3% van de bedrijven KMO’s met minder dan 50
werknemers zijn. En 75% van de KMO’s heeft geen loontrekkenden in dienst. Het
werkgelegenheidspotentieel is dus aanzienlijk. Stel u voor dat de helft van de
KMO’s zonder werknemers beslist om een eerste medewerker aan te werven: dat
zou 320.000 nieuwe banen opleveren! Zover zijn we nog niet, maar we mogen toch even dromen… En we hopen vooral dat
de verschillende overheidsniveaus de maatregelen nemen die nodig zijn om ondernemers te helpen bij hun aanwervingen.
IZEO wil in elk geval in die zin de druk opvoeren, onder andere via onze mandaten in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen
en de KMO enerzijds en de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest anderzijds.
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Uitdagingen
op komst
IZEO veert weer op
Bij IZEO neemt een
nieuwe secretarisgeneraal de teugels in
handen. Een prima
gelegenheid om de
grote uitdagingen die
zich aftekenen voor
zelfstandigen en KMO’s
te overlopen.

2

016 was een moeilijk jaar. Na de
aanslagen van 22 maart kreeg België de ene tegenvaller na de andere
te verwerken. Het toerisme slabakte, de
stakingen volgden elkaar op, de hoofdstad werd verlamd door afbrokkelende
tunnels, enz. Internationaal overheerste
de angst. Maar de hemel lijkt op te klaren.
Dit zijn de uitdagingen en vooruitzichten
voor de volgende maanden.
Fiscaliteit
Met een gemiddelde aanslagvoet
van 58,4% is België een van de
meest belaste landen van Europa. De
vennootschapsbelasting komt in de buurt
van 34%. Bij onze buurlanden moeten
wij alleen Frankrijk laten voorgaan. In
Duitsland bedraagt het gemiddelde
29,8% en in Nederland worden winsten
lager dan 200.000 euro slechts met 20%
belast. De Belgische regeringspartijen van
links én van rechts beloven ons nu al 20
jaar een lagere vennootschapsbelasting.
Johan Van Overtveldt, federaal minister
van Financiën, heeft een herziening van de
vennootschapsbelasting aangekondigd,
met speciale bepalingen voor de KMO’s
en stimulansen voor start-ups.
IZEOMAG - MAART 2017

Toegegeven, er zijn enkele positieve
maatregelen genomen (lagere persoonlijke
sociale bijdragen, investeringsaftrek,
overbruggingsrecht, enz.)1. Maar tot nu
toe werden wij vooral getrakteerd op een
verhoging van de roerende voorheffing
van 27 naar 30%. Kortom, IZEO kijkt uit
naar daden.

Smart City: IZEO is
natuurlijk “voor”.
Aan het werk nu!
Mobiliteit
Eind februari was het weer zover: de
Brusselse Hallepoorttunnel was gesloten
wegens werken. Even later is het de beurt
aan de Rogiertunnel en daarna aan de
Leopold II-tunnel. Het afsluiten van al deze
cruciale verkeersassen doet de mobiliteit
in onze hoofdstad zeker geen goed.
Ondertussen haasten de spoorwegen
zich zeer langzaam om een alternatief
te bieden voor de auto, ook al is er een
gedeeltelijke oplossing gevonden voor
de financiering van de nog uit te voeren
GEN-werken. België is in Europa de
trieste koploper voor wat het aantal fileuren betreft (zie kaderstuk).
Voor zelfstandigen en KMO’s is dit
nochtans een levensbelangrijke kwestie.
Verkeer dat vastloopt, versmacht de
economische groei. De tunnels herstellen
is één zaak, maar de overheden moeten
verder gaan: echte alternatieve modellen
omarmen, zoals het Brusselse Smart Cityproject, met slimme oplossingen voor de
mobiliteit. Er ligt nog werk op de plank…

Stedelijke levenskwaliteit
Alle studies zijn het erover eens: om de
handel weer op de sporen te zetten,
moeten de steden aantrekkelijker
worden. Met andere woorden: het moet
aangenamer zijn om er te leven. In Luik
haalt het Waalse Gewest het tramproject
vanonder het stof. IZEO wacht vol
ongeduld op een duurzame oplossing voor
de polemiek over de luchtvaartcorridors
boven Brussel, die ons politieke leven al
40 jaar verziekt. Inzake parkeren, veiligheid,
netheid en stadsrenovatie is er nog zoveel
te doen. Laten we dus hopen dat de
gezinnen het opnieuw leuk vinden om te
komen shoppen in voetgangerszones die –
durven we erop wedden? – ons niet langer
zullen verdelen.
Administratieve vlotheid
Het begon een beetje als een
(wrange) grap te klinken. Je wil je
stulpje verbouwen. In maart dien
je een aanvraag in bij de Brusselse
stedenbouwkundige dienst, die zegt
dat hij er zo snel mogelijk werk van
zal maken en je ondertussen “vrolijk
kerstfeest!” wenst. In Brussel en Wallonië
worden in 2017 nieuwe wetboeken
voor ruimtelijke ordening van kracht. Ze
vervangen verouderde reglementeringen
die bovendien hopeloos complex waren.
Dit zou de stadsontwikkeling moeten
bevorderen. IZEO verwacht van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat het
rekening houdt met het advies dat de
oprichting van een nieuwe structuur
- een instelling van openbaar nut die
stedenbouwkundige vergunningen zou
moeten afleveren - nutteloos is.

1

Lees ook wat er in 2017 is veranderd, p. 6 .
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Bij IZEO neemt een nieuwe secretaris-generaal
de teugels in handen. Een prima gelegenheid
om de grote uitdagingen die zich aftekenen voor zelfstandigen en KMO’s te
overlopen.

In het klassement
“kwaliteit van de
infrastructuur” bekleedt
België de 22st plaats.
De economie lijdt
eronder.
Sociale dumping bestrijden
IZEO verwacht van de Belgische regering
dat ze alle mogelijke inspanningen
levert om op Europese toppen concrete
richtlijnen af te spreken. Zo moet
het plan van Europees Commissaris
Marianne Thyssen tegen sociale dumping
verplichte maatregelen bevatten voor
bedrijven die werknemers detacheren.
Zij moeten ze voortaan betalen volgens
de loonvoorwaarden van het gastland. Dit
zou een opluchting zijn voor België, waar
bijna 160.000 gedetacheerde werknemers
aan de slag zijn, vooral in het transport
en de bouw. Een andere maatregel waar
naar uitgekeken wordt, is de versoepeling
van de Europese budgetregels, zodat
overheden meer kunnen investeren. In
België zou dit geen dag te vroeg komen.
Op het meest recente Economisch Forum
in Davos stond België op de 22st plaats
voor wat de kwaliteit van de infrastructuur
betreft, ver achter onze voornaamste
handelspartners: Nederland, Frankrijk en
Duitsland.
Digitale economie
Het aantal zelfstandigen is op 15 jaar
met 20% gestegen en de trend zou in
2017 nog kunnen versnellen. Dat heeft
veel te maken met de ontwikkeling van
de digitale economie en meer bepaald

de deelplatformen. De reglementering
heeft deze nieuwe trends nu bijgebeend.
De nieuwe arbeidswet biedt een grotere
soepelheid bij het organiseren van nieuwe
werkvormen. De drempels voor toegang
tot bepaalde beroepen zijn minder hoog.
De nieuwe regels bestrijden ook oneerlijke
concurrentie: fiscale inhouding aan de
bron, normen die worden opgelegd
aan platformen om online kamers te
boeken. Terwijl anderzijds mensen toch
niet worden ontmoedigd om deel uit te
maken van de nieuwe digitale economie,
die volgens de Europese Commissie in
2015 voor 3,6 miljard euro aan inkomsten
heeft opgeleverd. Hallo, taxi!
Cyberveiligheid
In juni 2016 zijn Chinese hackers erin
geslaagd om een geconnecteerde
auto te hacken en de controle
over de ruitenwissers, portieren en
achteruitkijkspiegels over te nemen.
In december vernam de wereld met
verstomming dat de Amerikaanse
verkiezingscampagne misschien werd
beïnvloed door Russische hackers. In
België hoeven we niet meteen bang
te zijn voor dergelijke cybervervalsing

Verloren file-uren
België......................................44
Duitsland.................................38
Frankrijk ..................................28
Italië.........................................19

van de verkiezingen. In de eerste plaats
omdat het Belgische politieke systeem
waarschijnlijk te ingewikkeld is voor
spionnen. Maar nu even ernstig: de
Belgische staat lanceerde in de herfst van
2016 het “Early Warning”-systeem dat alle
gevoelige sites zou moeten beschermen.
IZEO zal maatregelen nemen om kleine
bedrijven en zelfstandigen te wijzen op
hun kwetsbaarheid en meer belangstelling
te doen krijgen voor de beveiliging van
hun informatica. De volgende maanden
zal IZEO Mag u informeren over deze
belangrijke uitdaging.
Beroepsonderwijs
Sinds IZEO in 2012 werd opgericht, blijft
het erop hameren dat het technisch en
beroepsonderwijs vaak te weinig voeling
heeft met de bedrijven. Alternerend
leren is een essentiële aanpak die niet in
gevaar mag komen. In Duitsland, ook een
federaal land, is de jongerenwerkloosheid
tot 6% gedaald door de samenwerking
tussen de staat en de bedrijven. In
Brussel ging het om 28,2% in 2016…
Sociale zekerheid voor zelfstandigen
“Ik heb geen tijd om ziek te zijn”: dit
zinnetje hoor je vaak bij zelfstandigen.
Daarom neemt IZEO een groter welzijn
voor zelfstandigen als een prioriteit.
Het programma is eenvoudig samen te
vatten: minder stress en meer klanten.
Maar dit programma in de praktijk
brengen ligt moeilijker. Alle hierboven
opgesomde problemen oplossen zou al
een begin zijn.

Bron: INRIX, jaar 2016

IZEOMAG - MAART 2017

5

6

Bevallingsverlof voor zelfstandigen
4 weken extra en grotere flexibiliteit

Z

elfstandige mama’s zijn nu iets minder dan vroeger “halve mama’s”.
Sinds 1 januari van dit jaar is het bevallingsverlof voor zelfstandige vrouwen
verlengd met 4 weken en komt er meer
flexibiliteit.
Dit is de inhoud van de twee belangrijke
maatregelen van de federale regering die
van kracht zijn sinds begin 2017:
1. Zelfstandige vrouwen hebben vanaf
nu recht op 12 weken bevallingsverlof, dus 4 weken meer dan vroeger.
Dit welverdiende verlof bestaat nog
altijd uit drie weken verplicht verlof
en voortaan ook negen facultatieve
weken (tien bij de geboorte van een
meerling).
2. Zelfstandige mama’s kunnen hun
bevallingsverlof flexibel opnemen.
Zij hebben de keuze uit drie formules: per week, voltijds en halftijds. Als de zelfstandige vrouw
een halftijdse beroepsactiviteit
uitoefent tijdens de facultatieve
periode van het bevallingsverlof,
dan vermindert het forfaitair bedrag van de wekelijkse vergoeding
ook met de helft. De facultatieve
periode duurt dan maximaal 18
weken in plaats van 9 (of 20 weken
bij de geboorte van een meerling).
Zelfstandige mama’s beschikken nu
ook over een langere periode om
hun bevallingsverlof op te nemen:
36 in plaats van 21 weken, vanaf het
einde van het verplichte postnatale
verlof.
Vergeet niet dat bij het bevallingsverlof ook een vergoeding hoort. De uitkering door het ziekenfonds bedraagt
458,31 euro per week. Als de zelfstandige
opnieuw halftijds begint te werken, ontvangt ze voor de facultatieve weken
bevallingsverlof 229,15 euro per week.
Nog een nieuwigheid: zelfstandige
IZEOMAG - MAART 2017

vrouwen die pas bevallen zijn, genieten
nu een kwartaal vrijstelling van sociale
bijdragen, met behoud van sociale
rechten. De vrijstelling geldt voor de drie
maanden die volgen op het kwartaal waarin het kindje geboren is. Deze nieuwe
maatregel gaat pas in voor bevallingen
vanaf 1 oktober 2016. De vrijstelling van
sociale bijdragen kan dus worden opgenomen vanaf het 1st kwartaal van 2017.
Tijdens dit vrijgestelde kwartaal behoudt
de mama al haar sociale rechten.

Onze campagne van
2015 heeft resultaat! Nu
moeten wij volhouden.
In september 2015 had IZEO een petitie
georganiseerd, die op veel aandacht kon
rekenen in de (sociale) media en 3.000
handtekeningen opleverde. Het thema
van de campagne luidde “Zelfstandige
moeders, halve mama’s?”. En de tekst
vestigde er de aandacht op dat “het verschil in behandeling tussen zelfstandige
mama’s enerzijds en loontrekkenden of
ambtenaren anderzijds een door niets
te rechtvaardigen onrechtvaardigheid
is”. Tot 1 januari van dit jaar hadden
zelfstandige vrouwen minder recht op
bevallingsverlof. Momenteel is iets meer
dan… de helft van de weg afgelegd om
alle kinderen in ons land op dezelfde
manier te behandelen. Er is nog steeds
3 weken verschil tussen de statuten (12
weken voor zelfstandigen, 15 weken voor
loontrekkenden).
Wat de grotere flexibiliteit betreft, is IZEO
tevreden dat het gehoor heeft gekregen
bij de federale regering en meer bepaald
bij Willy Borsus, minister van Middenstand, KMO’s en Zelfstandigen. De genomen maatregelen versterken het sociaal
statuut van de zelfstandigen met betrekking tot het bevallingsverlof en stemmen
werk en privéleven beter op elkaar af.

Raadpleeg ons dossier van januari 2016:
https://www.izeo.be/nl/nieuws/zelfstandige-moeders-halve-mamas
Lees ook de Infoflash van Partena Professional: http://www.partena-professional.be/nl/infoflashes/2017/verlenging-van-het-bevallingsverlof/

Publireportage

Leo Grimberg
Oprichter van Panadas Factory.
‘Als Ingenieur Informatica van opleiding had ik nooit eerder
met arbeiders gewerkt. Bij het rekruteren zegt een cv
bovendien vaak niet alles.
Het is dan ook niet altijd evident om hier door te kijken.
Actiris helpt mij om de juiste profielen te zoeken en filtert
voor mij de kandidaten.’

‘Voor mij is Actiris dé referentie op vlak van rekrutering
bij de oprichting van een onderneming.’
Panadas Factory werd opgericht in 2010 en
is gespecialiseerd in diepvriesproducten.
Leo Grimberg, de oprichter, blikt terug
op de rekruteringen sinds de start van het
project.
✓Waarom heeft u beroep gedaan op Select Actiris voor
uw rekruteringen?
Toen ik Panadas Factory heb opgericht, was ik nog maar net
in België aangekomen en kon ik wel wat raad gebruiken
over de tewerkstellingsmaatregelen. Het leek mij logisch
om hiervoor aan te kloppen bij Actiris. De consultant
die zich met mijn dossier bezighield, was zeer efficiënt
en wist van aanpakken. Mijn eerste werknemer heb ik
aangeworven via een IBO (individuele beroepsopleiding).
Zeer snel groeide het aantal werknemers in mijn bedrijf.
Samen met Actiris heb ik dan een plan uitgewerkt voor
mijn personeelsbeheer op middellange en lange termijn.
✓Hoe heeft dit u geholpen bij de verdere uitbouw van
uw onderneming?
Zonder de tewerkstellingsmaatregelen zoals de IBO en
Activa had ik nooit mijn eigen bedrijf kunnen starten.
Nu kan ik mijn personeel aanwerven voor onbepaalde
duur, maar in het begin was dat geen optie binnen
Panadas. Voor mij is Actiris dé referentie op vlak van
rekrutering bij de oprichting van een onderneming.

Panadas Factory in cijfers

• 20 werknemers

✓Wat zijn uw projecten voor de toekomst?
De onderneming blijft groeien. Binnenkort zal ik dus
opnieuw op zoek gaan naar nieuw personeel, met de
hulp van Select Actiris.
Bij elke evolutie van het bedrijf, overlopen we alle
mogelijkheden op HR-vlak. De profielen zijn steeds
diverser.
Nu gaan we een restaurant en rechtstreekse verkooppunten openen. De profielen die we nu zoeken, zijn dus
zeer verschillend van de arbeidersprofielen die we tot
nu toe zochten.

Wilt u ook onze diensten
uitproberen?
Contacteer ons op het nummer 02 505 79 15
of via werkgevers@actiris.be
of surf naar actiris.be/werkgevers

Rekruteren met Select Actiris,
eenvoudig en gratis!

www.actiris.be

4.000

empanada’s
per dag

100% van het personeel

aangeworven via Select Actiris

Met de steun van het Europees sociaal fonds
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Regeringsmaatregelen
“Premies” aan het begin van het jaar

I

ZEO Mag overloopt de wijzigingen voor zelfstandigen sinds
1 januari 2017.

validiteitsverzekering. Dit geldt zowel
voor de gezondheidszorg als inzake
ziekte- en invaliditeitsvergoedingen.

met een volledige loopbaan als zelfstandige en op 71.100 mensen met een
gemengde loopbaan.

1. D
 aling van de persoonlijke sociale
bijdragen van 21,5 naar 21%
De bijdragen voor zelfstandigen waren in 2016 al eens gedaald van 22
naar 21,5%. De federale regering wil
in 2018 uitkomen op 20,5%. Sinds
begin dit jaar zitten we dus halfweg,
met 21% aan bijdragen.

4. L
 agere bijdragen voor de 3de, 4de,
5de en 6de werknemer
Deze extra bijdragenverlagingen
komen bovenop de daling die deel
uitmaakte van de taxshift en ze gelden voor de 3e tot 6e werknemer. De
regering heeft berekend dat deze
harmonisatie elk bedrijf dat 6 voltijdse werknemers aanneemt een extra besparing van 15.900 euro oplevert. Raadpleeg de gedetailleerde
cijfergegevens van de maatregel op
de website van het kabinet Borsus,
“onze” federale voogdijminister.

6. Nieuw statuut: student-ondernemer
Studenten-ondernemers die jonger zijn dan 25 jaar hebben nu ook
hun officieel statuut, op voorwaarde
dat ze “ingeschreven zijn in hoofdzaak om op regelmatige basis les
te volgen in een onderwijsinstelling, met het oog op het behalen
van een diploma dat erkend wordt
door een bevoegde overheid in
België”. Welke concrete voordelen
levert dit op? 1. Geen bijdragen als
hun jaarlijks inkomen lager ligt dan
6.505,33 euro (cijfers van 2016), dat
wil zeggen de helft van de bijdragedrempel voor het sociaal statuut
van zelfstandigen. 2. Lagere bijdragen van 21% op de inkomensschijf
tussen deze “sociale” drempel en
deze van zelfstandigen in hoofdberoep (13.010,66 euro in 2016). 3.
Behoud van het recht op gezondheidszorg. 4. Afschaffing van de
discriminatie tussen jobstudenten
(loontrekkenden) en studenten-ondernemers (die dus zelfstandigen
zijn) inzake de berekening van de
personen ten laste.

2. U
 itbreiding van het bevallingsverlof voor zelfstandige vrouwen
De moederschapsrust duurt voortaan minimaal 3 weken en mag
verlengd worden met maximaal
9 weken. Zoals wij vermelden in ons
artikel op pagina 6 is het facultatieve bevallingsverlof begin dit jaar
verlengd met 4 weken. En het is nu
mogelijk om dit verlof niet alleen
per week en voltijds, maar ook halftijds op te nemen. Kersverse mama’s
hoeven geen sociale bijdragen te
betalen voor het kwartaal dat volgt
op de bevalling, terwijl ze in die periode toch alle rechten behouden.
3. Invoering van het “overbruggingsrecht”
Dit “overbruggingsrecht” komt
neer op de financiële en sociale
bescherming van zelfstandigen die
hun beroepsactiviteit om economische redenen moeten stopzetten.
De regering meldt trots dat ze
“opnieuw een hinderpaal voor het
ondernemerschap” uit de weg heeft
geruimd. In de praktijk betekent het
dat een zelfstandige met gezinslast
dankzij het overbruggingsrecht gedurende 12 maanden een uitkering
van 1.460,45 euro ontvangt (zonder
gezinslast: maandelijks 1.168,73
euro). In dat jaar behoudt hij of zij
ook alle rechten inzake ziekte- en inIZEOMAG - MAART 2017

5. Verhoging van de minimum
pensioenen met 8 tot 10 euro
Het betreft een marginale aanpassing van zo’n 0,7%. Voor een alleenstaande stijgt het minimumpensioen
van 1.168,73 naar 1.176,91 euro
(+ 8,18 euro). Een gezin krijgt er
10,22 euro bij (van 1.460,45 naar
1.470,67 euro). Sinds 1 januari komt
er bij het overlevingspensioen elke
maand 8,05 euro bij (van 1.150,35 naar
1.158,40 euro). Volgens de federale
regering zijn deze verhogingen van
toepassing op 21.100 zelfstandigen

EEN WERELD VAN NIEUWE PERSPECTIEVEN.
Net zo makkelijk zaken doen aan de andere kant van de wereld als in de eigen
straat, dat is de droom van elke ondernemer. Brussel Invest & Export biedt u
persoonlijk advies, een netwerk van economische en handelsattachés op
elk continent, prospectieacties en financiële steun om van uw internationale
projecten een succes te maken. Ontdek een unieke bron van energie voor
Brusselse bedrijven op www.invest-export.brussels of bel 02 800 40 00.
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Portret Thierry Calonne
Passie en kritische ingesteldheid

B

iofruit en -groenten telen en
die elke week zelf verkopen op
vier markten, welke superman
kan dat aan? Het antwoord luidt: een
zelfstandige met passie voor zijn vak, die
slim genoeg is om kritisch naar zichzelf
te kijken. Wij hadden een gesprek met
Thierry Calonne, die met zijn merk
Biotika een vaste waarde is geworden in
drie Brusselse gemeenten en in Namen.

De brede lendengordel verraadt een rug
die al heel wat heeft meegemaakt. Maar
klagen, daar doet Thierry Calonne niet
aan mee. Deze verdediger van eerlijke
producten trotseert weer en wind om
zijn vrachtwagen te laden en te lossen,
zijn (meterslang) kraam te installeren
en weer af te breken en zijn klanten te
verwennen. “Inderdaad, dat levert mij
weken van 60 tot 70 uur op en de helft
van die tijd besteed ik aan onverwachte
voorvallen”, zegt hij. “Ik weet het wel,
ik kan tekeer gaan als er een probleem
is, maar ik hou van dit werk, waarin je
vaak strijd moet leveren, maar altijd met
opgericht hoofd.”
Zijn administratie? Twee halve dagen per
week. “Een beetje saai, maar ik kan niet

Hier vindt u Biotika:

• Dinsdag: Oudergem, Hertogendal (Sint-Juliaanwijk), van 12 tot 19 u (19.30 u in de
zomer)
•W
 oensdag: Sint-Lambrechts-Woluwe, Meudonsquare, van 14 tot 19 u (19.30
u in de zomer)
•D
 onderdag: Sint-Pieters-Woluwe, Franciscanenvoorplein, van 14 tot 19 u
(19.30 u in de zomer)
• Zaterdag: Namen, Place du Palais de Justice, van 7.30 u tot 13 u.
genoeg de lof zwaaien van zelfdiscipline.
Met een regelmatige opvolging vermijd je
talrijke problemen.”

nu op kruissnelheid gekomen door er
kritisch over na te denken. Ik zou niet van
beroep willen veranderen.”

“Ik hou van dit werk, waarin je vaak strijd
moet leveren, maar altijd met opgericht
hoofd.”
De eerste jaren waren niet gemakkelijk,
maar Thierry Calonne en zijn echtgenote
hebben rekening gehouden met
relevante opmerkingen. “Een kritische
ingesteldheid is absoluut noodzakelijk.
Je moet jezelf in vraag durven stellen. Ik
heb de fruit- en groenteteelt uiteindelijk
aan een partner overgelaten die er
dezelfde ideeën op nahoudt. Soms heb
ik heimwee naar de uren die ik in de
velden doorbracht, maar mijn zaak is

Een nieuwe Secretaris-Generaal voor IZEO

H

ij is 50, heeft twee kinderen en behaalde een licentiaat in de rechten
aan de ULg. Pierre-Philippe Grignard neemt de teugels van IZEO in handen en hij weet wat het betekent om zelfstandige te zijn. Hij bracht zijn jeugd door in
Verviers, in een familie van zelfstandigen.
In 1990 trad Pierre-Philippe Grignard toe
tot de Groep Partena, waar hij
verscheidene functies bekleedde
in de operationele, financiële en
commerciële
departementen.
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van zelfstandigen en KMO’s, niet alleen
in Brussel, maar in het hele land”, zegt
Pierre-Philippe Grignard. Hij benadrukt
verder dat de legitimiteit van IZEO het
kader van Brussel overstijgt. IZEO heeft
immers ook een zitje in de Hoge Raad
voor de Zelfstandigen en de KMO, een
federale instantie die adviezen verleent
over wetsontwerpen van de regering. De
Raad heeft er onlangs bij minister Borsus
op aangedrongen om de controles op
het omzeilen van de reglementering op
de soldenperiode te versterken.
Pierre-Philippe Grignard wil niet alleen
dergelijke essentiële politieke ac-

ties voeren, maar ook de diensten
consolideren die IZEO aanbiedt aan
aangesloten zelfstandigen.

Regularisatie studiejaren voor het pensioen:
Ook voor de zelfstandigen

O

p voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus
en van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine
heeft de Ministerraad de nieuwe voordelige regularisatie van studiejaren voor zelfstandigen goedgekeurd, naar
het voorbeeld van wat al bestaat voor de werknemers en de
ambtenaren.

Wat verandert er?
• Het vandaag ingevoerde systeem zal de zelfstandigen toelaten hun studiejaren te regulariseren vanaf hun 20 verjaardag
aan 1500 € per jaar gedurende een overgangsperiode van
3 jaar. Na de 3 jaar (2020), verdwijnt deze grens van 20 jaar.
De zelfstandigen zullen dus al hun studiejaren kunnen regulariseren, ook die gelegen zijn voor hun 20 verjaardag, wat
momenteel niet mogelijk is.
• Momenteel moet een zelfstandige de totaliteit van zijn studiejaren regulariseren. Met de hervorming zal hij kunnen kiezen
hoeveel jaren hij wil regulariseren.
• De te betalen bijdrage om een jaar te regulariseren, wordt
uniform voor alle zelfstandigen: zij zal 1.500 € per jaar bedragen, voor een pensioenopbrengst van 266,66 € per jaar.

Voordelen van de hervorming voor de zelfstandigen:
• Afschaffing van de leeftijdsvoorwaarde (vanaf
2020)
• Keuze aantal studiejaren die men wil
regulariseren
• Betaling mogelijk in 2 keer
• Betaling binnen 6 maanden (in plaats van één
maand nu)
• Mogelijkheid te regulariseren onder het oude
systeem voor de zelfstandigen die denken dat
het voordeliger is (bijvoorbeeld de bijdrage is
lager voor de studiejaren gelegen voor 1975)

Bron: website Willy Borsus

Auteur: Compass

• De jaren onder leercontract zullen ook geregulariseerd
kunnen worden.
• Er is voortaan een spreiding voorzien van de betaling van
deze regularisatie: momenteel moet de zelfstandige die
regulariseert al deze jaren in één keer betalen binnen de
maand; na de hervorming heeft hij daarvoor 6 maanden
de tijd en omdat hij 2 aanvragen kan indienen kan hij de
bijdragekost spreiden.
• We moeten opmerken dat na de overgangsperiode van 3
jaar, het bedrag nog steeds 1.500 € zal bedragen voor wie
zijn jaren regulariseert binnen de 10 jaar die volgen op hun
studies. Nadien zal dit bedrag actuarieel bepaald worden.

11

IZEOMAG - MAART 2017

BEDRIJFSLEIDER

HIJS UW PERSOONLIJKE
BESCHERMING OP
DE HOOGSTE MAST!

NIEUW:
ONTDEK HET
FISCALE SCHILD
VAN IZEO
www.izeo.be

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.

