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Binnenkort vakantie. Misschien… De vakantie van een zelfstandige is vaak kortstondig. En soms onmogelijk te nemen. 
Dat hoeven wij u niet te vertellen. Toch gunt u zich best nu en dan de tijd om wat afstand te nemen. Besteed wat 
tijd aan uzelf, het gezin en de naasten. Ontspan, zelfs om na te denken over nieuwe projecten, nieuwe vormen van 

ondernemerschap… 

Vandaag moeten we, naast het dagelijkse bestuur van de zaak, ook nog een andere plicht vervullen voordat we eindelijk 
met vakantie gaan: de belastingaangifte invullen. Ondanks de inspanningen in 
de richting van administratieve vereenvoudiging, blijft de belastingaangifte een 
bijzonder hachelijke opdracht, zelfs via Tax on web. Deze "formaliteit"  is niet 
alleen bijzonder tijdrovend: ze kan ook aanzienlijke financiële gevolgen hebben. 

Gelukkig kunnen we de cijferberoepen erbij betrekken. Het is inderdaad van het 
grootste belang dat u op die mensen een beroep doet om alle hindernissen en 
valstrikken op het parcours te omzeilen. We hebben een boekhoudster ontmoet 
en haar gevraagd om ons op een aantal goede praktijken attent te maken. Het 
gaat hier niet om een overzicht van alle fiscale tricks (een volledig nummer van 
IZEOmag zou niet volstaan), maar eerder om de best mogelijke samenwerking 
tussen de zelfstandige ondernemer en zijn boekhouder om een bevredigend 
resultaat te bereiken. Het is de bedoeling correcte belastingen te betalen en 
allerlei boetes en belastingverhogingen te vermijden. 

En dan maar hopen dat het bestuur van de belastingen even snel de niet-ver-
schuldigde bedragen zal terugstorten als ze de betaling van verhogingen en/of boetes eist. Dat was niet steeds het geval. 

De vakantietijd is ook de gelegenheid om bijstand te krijgen van studenten, die graag van deze periode gebruikmaken om 
hun financiën wat aan te vullen. In dit nummer vindt u ook een volledig dossier over de voornaamste formaliteiten bij de 
tewerkstelling van studenten. 

We wensen jullie veel leesplezier, veel moed en, hopelijk, een rustgevende vakantie!
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U bent wettelijk verplicht uw 
behoorlijk ingevulde aangifte 
in de personenbelasting 
(PB) binnen de aangegeven 
termijn in te dienen. 
Het niet – of laattijdig – 
indienen ervan stelt de 
nalatige belastingplichtige 
bloot aan een aantal niet 
te onderschatten risico’s: 
een administratieve boete 
(van 50 tot 1250 euro), een 
belastingverhoging  (van 
10 tot 200% op de niet 
aangegeven inkomsten) 
of, erger nog, de belasting 
van ambtswege en haar 
genadeloze gevolgen, 
namelijk de omkering van de 
bewijslast en de verlenging 
van de aanslagtermijn.

Dit jaar moeten de papieren 
PB-aangiften ten laatste te-
gen 29 juni worden ingediend.  

Tax-on-web aangiften krijgen tot 13 juli 
de tijd. "Helaas wachten veel te veel 
belastingplichtigen tot de allerlaatste 
dag om ons te contacteren", betreurt 
BIBF erkend boekhouder fiscalist Chantal 
Jadot, die ook vennoot en zaakvoerster 
is van het accountantskantoor Renval 
in Vieux-Waleffe (Villers-le-Bouillet).  
"Als mandataris krijgen wij van de FOD 
Financiën gelukkig de mogelijkheid om 
het indienen van de door ons opgestelde 
belastingaangiften in de tijd te spreiden, 
met 26 oktober als ultieme streefdatum. 

Ik vind het spijtig dat veel mensen er van 
uitgaan dat de wettelijke termijn van juni 
of juli nu wordt vervangen door een uit-
gestelde termijn in oktober. Slechts dan 
beginnen ze zich zorgen te maken over 
het indienen van hun belastingaangifte. 
Nochtans zijn de maanden mei en juni 
ideaal om onze cliënten te ontmoeten, na 
te gaan waar ze staan op boekhoudkundig, 
fiscaal en zelfs patrimoniaal vlak en hun 
belastingaangifte voor te bereiden. Als 
we hieraan beginnen in de maanden 
juli, augustus of oktober, dan gaat dit 
ten koste van de tijd die we moeten 
besteden aan de berekening van de tri-
mestriële btw-aangiften (in juli en okto-
ber), aan de afwerking van de aangiften 
in de vennootschapsbelasting (juli en 
augustus) en aan de formaliteiten die 
gepaard gaan met het neerleggen van 
de jaarrekeningen bij de Balanscentrale 
van de Nationale Bank (juli en augustus).  
Deze overlappingen verlengen gevoelig 
onze werkdagen en nemen ook een deel 
van onze weekends in beslag. En dan 
rest nog de delicate vraag van het jaar-
lijks verlof van het personeel en van de 
vennoten van het accountantskantoor…"   

Een nauwe relatie 
met de boekhouder is 
doeltreffender 

Al tientallen jaren lang is er sprake van 
administratieve vereenvoudiging. In 
belastingaangelegenheden staan we daar 
nog mijlen ver van. "Jaar na jaar wordt 
het belastingstelsel complexer", betreurt 
Chantal Jadot. "Een voorbeeld hiervan 
is de aftrekbaarheid van de rente op 

hypothecaire leningen. Soms is het federale 
stelsel van toepassing, in andere gevallen 
het gewestelijke. En bovendien heeft 
elk gewest zijn eigen regels ingevoerd!"   
 
Gelukkig kwamen er ook bijzonder 
positieve initiatieven ten gunste van de 
zelfstandigen, met onder andere een 
herziening van de berekening van de 
sociale bijdragen die ze elk kwartaal 
dienen te betalen. "We kunnen ze nu 
inderdaad aanpassen aan de werkelijke 
inkomsten van het lopende jaar", beaamt 
Chantal Jadot. Dit vermijdt zware 
regularisaties na drie jaar en een pijnlijk 
gebrek aan kasmiddelen als de rentabiliteit 
ondertussen teloor is gegaan. Dit alles is 
natuurlijk slechts mogelijk als er een nauwe 
band bestaat tussen de zelfstandige en zijn 
boekhouder. Ik heb het al gezegd: als de 
boekhouder slechts aan bod komt om de 
belastingaangifte voor te bereiden, is dit 
allemaal verloren moeite!"  

Dit gebrek aan regelmatig contact met 
de boekhouder is typisch voor niet btw-
plichtige zelfstandigen, vooral in de 
medische en paramedische beroepen 
(artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, 
verpleegkundigen…). "Ik maak die mensen 
geen verwijt, maar in de feiten vertonen zij 
de grootste neiging om op het allerlaatste 
nippertje met hun documenten bij ons te 
komen aankloppen", vertelt Chantal Jadot. 
"Een reden hiervoor is waarschijnlijk dat 
zij niet dezelfde druk ondergaan als btw-
plichtigen die in de loop van het jaar 
regelmatig hun documenten moeten 
voorleggen om elk kwartaal (en soms 
elke maand) een btw-aangifte voor te 
bereiden."  

Aan een belasting 
-aangifte begint u 
liefst niet op het  
laatste nippertje!
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Chantal Jadot blijft positief ingesteld.  
In haar accountantskantoor hanteert ze al 
geruime tijd een checklist van al wat haar 
medewerkers en zij zelf nodig hebben om 
een dossier volledig te behandelen (zie 
kaderverhaal "Een geheugensteuntje"). 
"Wij hadden vastgesteld dat onze 
cliënten vaak niet spontaan alle nodige 
documenten voorlegden of ons niet alle 
nodige informatie verschaften die wij 
echt nodig hadden om hun dossiers te 
behandelen. Dankzij onze checklist hoeven 
we niet langer achteraf te gaan bedelen 
naar een of ander ontbrekend document 
of achtergebleven bewijsstuk. Dit betekent 
meteen minder stress, zowel voor de 
cliënten als voor onszelf. Meer en meer 
confraters werken nu op deze manier met 
hun cliënten", aldus nog Chantal Jadot.  
Pro-activiteit tussen de boekhouder en 
zijn cliënt is dus een kwestie van gezond 
verstand! 

"Wat betreft de termijn voor het indienen van 
de belastingaangifte, gaan vele mensen er nu 
van uit dat de wettelijke termijn van juni of 
juli voortaan wordt vervangen door een 
uitgestelde termijn in oktober…" 
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Het geheugensteuntje…
Om efficiënter te werken en om uw 
mandataris in staat te stellen uw 
belastingaangifte in de best mogelijke 
omstandigheden voor te bereiden, zorgt 
u best voor het volgende:
•   geef hem meteen de belastingattesten   

van het sociale verzekeringsfonds 
voor zelfstandigen, evenals de 
belastingattesten van banken (privé- 
EN beroepsleningen, pensioensparen), 
v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n 

(levensverzekeringen, verzekering bij 
overlijden, VAPZ, pensioensparen), 
dienstenchequebedrijven, erkende 
liefdadigheidsinstellingen (zoals Artsen 
zonder grenzen…), van de crèche enz.

•   hou hem op de hoogte van elke 
verandering in de samenstelling van het 
gezin (huwelijk, scheiding, overlijden, 
geboorte…)

•   stuur hem de bewijsstukken 
(bankuittreksels) van het gestorte of 

ontvangen onderhoudsgeld
•   hou uw identiteitskaart bij de hand EN 

ken de PIN-code ervan
•  informeer hem van het al dan niet 

bestaan van roerende of onroerende 
bezittingen in het buitenland. Dit 
is absoluut noodzakelijk omdat de 
uitwisseling van informatie tussen 
de besturen van belastingen steeds 
toeneemt!

Wees op uw hoede voor oplichters!
Niet iedereen kan zich voordoen 
als bedrijfsrevisor, accountant, 
belastingadviseur of erkend boekhouder-
fiscalist. Professionals dienen strikte 
regels na te leven voor de toegang 
tot het beroep (diploma, stage) en de 
beoefening van het vak (eerbied voor 
de deontologische code, verplichte 
permanente vorming, verplichte 
professionele BA verzekering…), en dit 
alles een onder permanente controle 
(naargelang van het geval) door het 
Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR), 
het Instituut van de Accountants (IAB) 
of het Beroepsinstituut van erkende 
Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).  
Het is dus bijzonder aangeraden even 
na te gaan of uw financieel adviseur 
wel degelijk ingeschreven staat bij een 
van deze instellingen (weblinks vindt u 
hieronder). "Het is ongelooflijk hoeveel 
mensen onze beroepen nog op een 
totaal illegale manier beoefenen. En dan 
hebben we het nog niet over de schade 
die zulke personen kunnen aanrichten!", 
besluit Chantal Jadot.

https://www.ibr-ire.be/nl/register_lijsten/
belgie/Pages/Bedrijfsrevisoren.aspx 

http://www.iec-iab.be/nl/diensten/
zoeken/Pages/Zoeken.aspx 

https://extranet.ipcf.be/TaMenu.
asp?lang=2 

Chantal Jadot, BIBF erkend 
boekhouder fiscalist, die 
ook zaakvoerster is van het 
accountantskantoor Renval in 
Vieux-Waleffe (Villers-le-Bouillet)

INVALSHOEK
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De zomervakantie is in aantocht 
en daardoor wordt de aanwer-
ving van studenten weer  

actueel.
We maken van deze gelegenheid  
gebruik om de regels te herhalen voor 
de tewerkstelling van studenten.
In dit artikel bekijken we de bijzondere 
formaliteiten die bij de aanwerving 
van een student nageleefd moeten 
worden.

Controle van het 
contingent van  
475 uur

Sinds 1 januari 2017 beschikt elke 
student over een contingent van 
475 arbeidsuren per kalenderjaar. 
Gedurende deze 475 uur worden er 
op het loon voor zijn prestaties geen 
gewone socialezekerheidsbijdragen 
ingehouden, alleen een solidariteits-
bijdrage. Op 1 januari van elk jaar 
krijgt de student een nieuw volle-
dig contingent van 475 arbeidsuren. 

Dit contingent wordt bijgehouden 
via een teller die wordt aangevuld 
op basis van de specifieke DIMONA- 
aangiften voor "studenten"  die elke 
werkgever die een student aanwerft, 
moet uitvoeren (zie hieronder) en 
op basis van de driemaandelijkse 
aangiften van tewerkstelling (DmfA) 
ingediend bij de RSZ. In de  
DIMONA-aangiften zal met name 
het aantal uren tewerkstelling per 
kwartaal vermeld moeten worden 
zoals voorzien in de studentenove-
reenkomst. Telkens een DIMONA- 
angifte wordt gedaan, worden de 
gewerkte arbeidsuren afgetrokken 
van het contingent van 475 uur. 

Deze teller voor het contingent van 
475 uur die de student online kan 

raadplegen via de applicatie "stu-
dent@work", is beschikbaar op de 
website https://www.mysocialsecu-
rity.be/student.

In de praktijk kan de student hierop 
inloggen met zijn elektronische 
identiteitskaart of een burgertoken. 
Aan de hand van de applicatie kan 
hij het resterend aantal uren van 
het contingent van 475 uur raadple-
gen, de gewerkte periodes bekijken 
zoals voorzien in de studenten- 
overeenkomst die gesloten werd met 
één of meerdere werkgevers en het 
saldo van de arbeidsuren nakijken. 

De werkgever kan ook geïnfor-
meerd worden over het aantal nog 
beschikbare uren in het contingent 
van 475 uur. De student kan immers 
via deze applicatie een attest opvra-
gen voor een potentiële werkgever 
met daarop het resterende aantal 
uren van zijn contingent van 475 uur 
op een welbepaalde datum.  
Op dit attest is trouwens een code 
(3 maanden geldig) vermeld waar-
mee de werkgever kan inloggen 
op de teller van de student om het 
aantal resterende uren op het tijds-
tip van de raadpleging te kennen. 

We raden de werkgever ten stelligste 
aan om dit attest aan de student 
te vragen vóór een overeenkomst 
wordt gesloten. Zo is hij perfect op 
de hoogte van de stand van zaken bij 
aanwerving.

Afsluiten van een 
arbeidsovereenkomst 
voor studenten

In principe moet bij de aanwerving 
van de jongere een arbeids- 

overeenkomst voor studenten worden 
opgesteld. Die overeenkomst moet 
schriftelijk worden opgesteld voor 
elke student afzonderlijk. Dit moet ten 
laatste gebeuren op het ogenblik dat 
de student in dienst treedt. De stu-
dentenovereenkomst is een overeen-
komst voor bepaalde tijd. De ove-
reenkomst kan gesloten worden voor 
een maximumduur van 12 maanden. 

De arbeidsovereenkomst voor stu-
denten dient een aantal verplichte 
vermeldingen te bevatten en moet 
in tweevoud worden opgesteld  
(1 exemplaar voor de student,  
1 voor de werkgever), voor zover voor 
de aanwerving een DIMONA werd  
verricht (zie hieronder).

 Opgelet!  Sinds 1 januari 2014 worden 
de eerste 3 arbeidsdagen automatisch 
beschouwd als proefperiode.

 Opmerking  - De arbeidsovereenkomst 
voor studenten is een sociaal docu-
ment. Daarom moet ze 5 jaar bewaard 
worden op de plaats waar de student 
werkzaam is vanaf de dag die volgt op 
de beëindiging van de uitvoering van 
de overeenkomst.

Overhandiging van 
het arbeidsreglement

Zoals elke andere regelmatige 
werknemer moet de student een 
exemplaar van het arbeidsreglement 
ontvangen dat in de onderneming 
geldt. Bij de overhandiging ervan 
moet de werkgever een bericht van 
ontvangst laten ondertekenen door 
de student.

Studentenarbeid: Welke formaliteiten  
moet de werkgever vervullen?
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Opstellen  
van de DIMONA

Na het sluiten van de arbeids- 
overeenkomst voor studenten en  
uiterlijk op het moment waarop die 
jongere arbeidsprestaties begint 
te leveren, moet de werkgever een  
onmiddellijke aangifte van tewerkstelling 
verrichten (DIMONA). De DIMONA 
moet, naast de gewone informatie (da-
tum in dienst, diverse informatie over 
het inschrijvingsnummer van de werk-
gever bij de RSZ, het identificatienum-
mer van de werknemer bij de sociale 
zekerheid (INSZ), het nummer van de 
sociale identiteitskaart (SIS) en het 
nummer van het paritair comité waar- 
onder de werknemer ressorteert), ook 
de volgende gegevens vermelden: 

•  de aanduiding dat het om een stu-
dent gaat;

•  het adres van de plaats van uitvoering 
van de overeenkomst als dat adres 
verschilt van dat waarop de werkge-
ver bij de RSZ is ingeschreven;

•  de einddatum van de uitvoering van 
de overeenkomst. Bijgevolg moet 
de werkgever in principe geen aan-
gifte van uitdiensttreding uitvoeren 
wanneer de overeenkomst werd 
beëindigd;

•  het aantal uren tewerkstelling per  
kwartaal zoals voorzien in de studenten- 
overeenkomst.

 Opgelet! De werkgever is echter vrij- 
gesteld van het indienen van een 
DIMONA voor bepaalde werkne-
merscategorieën (bv. voor jongeren 
die werken als monitor of anima-
tor van socioculturele of sportieve 
activiteiten gedurende maximum  
25 dagen per jaar). In dat geval moet 
de werkgever een speciale medede-
ling doen aan de Directie voor het 
Toezicht op de sociale wetten van 
de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg. Binnen 7 dagen 
volgend op het begin van de uit-
voering van de overeenkomst moet 
de werkgever de volgende docu-
menten aan die dienst overmaken: 

•  een kopie van de studentenovereen-
komst (3e exemplaar),

•  een kopie van het bewijs dat de stu-
dent het arbeidsreglement dat geldt 
in de onderneming ontvangen heeft.

Onderschrijving van een 
verzekeringspoliss tegen 
arbeidsongevallen

Alle werkende studenten, ook stu-
denten waarvan de activiteit niet moet 
worden aangegeven bij de RSZ en hun 
werkgevers vallen onder de wetgeving 
op de arbeidsongevallen.
Een werkgever die studenten in dienst 
heeft, moet voor hen dus een verze-

kering "arbeidsongevallen" afsluiten 
zolang de arbeidsovereenkomst duurt.

Medisch onderzoek

Sommige studenten moeten, voordat 
ze worden aangeworven, een gezond-
heidsbeoordeling bij de preventie- 
adviseur-arbeidsgeneesheer onder-
gaan. Het betreft de studenten die:

•  nog geen 18 jaar oud zijn op het 
ogenblik dat hun tewerkstelling 
aanvangt;

• nachtarbeid verrichten;
•  of werkzaamheden uitvoeren die een 

specifiek risico voor hun gezondheid 
inhouden.

 
Wenst u meer info over de tewerkstelling 
van studenten? Bestel dan onze gratis 
publicatie over dit onderwerp!

 
Bronnen: Catherine Legardien, Partena 
Professional

7



8
I Z E O M A G  -  J U N I  2 0 1 7

Ik ben in juli 2015 aan dit nieuwe avontuur begonnen. Ik werd 
meteen Managing Director van de onderneming ToubipBip. 
En ik had een plan! ToubipBip bestond al ettelijke jaren, had 

een reeks klanten en een team medewerkers. Ik was van plan 
de service te verbeteren en bepaalde elementen te veranderen. 
 

Everybody has a plan until he gets  
punched in the face

Tussen de planning van de overname, het business plan op 
papier en mijn eigen wensen werd ik al gauw met de werke-
lijkheid geconfronteerd. Ondanks een autonoom en ervaren 
team, stonden we voor een berg van taken. En de complexiteit 
van de Belgische administratieve aangelegenheden maakte de 
zaken nog ingewikkelder. De medewerksters deden gedurig een 
beroep op mij voor allerlei vragen in verband met HR-, IT- of 
operationele vraagstukken. De tijd die ik dacht te besteden aan 
prospectie verdween aan een razendsnel tempo.

Een KMO beheren is een complexe uitdaging. En de bedrijfsleider 
is vaak de enige of de laatste toevlucht ingeval van een probleem. 
Operationeel Manager, Personeelsdirecteur, Directeur Marke-
ting en Verkoop, Financieel Directeur en bovendien ook nog  
Facility Manager, Boekhouder en IT Manager… Al die petjes moest 
ik dragen en bovendien snel reageren. Zo werd ik CEO, Chief  
Everything Officer.

Betrouwbare partners: de hoeksteen 
van een gezond bedrijfsbeleid

Gelukkig kon ik snel terugvallen op de ervaring van  
betrouwbare partners:

•  De beheerster van mijn dossier bij het sociaal secretariaat 
heeft mij geweldig geholpen. Wanneer nodig toonde zij mij 
de weg in de doolhof van de wetgeving. Ze bracht het dossier 
in orde, beantwoordde alle vragen en loste alle problemen 
op. Dankzij haar gewaardeerde hulp kon ik zonder problemen 
een nieuwe medewerkster aanwerven. Voor mij was het een 
première.

•  Mijn boekhoudkantoor, uiteraard. Het staat in voor de opvolging 
van de zaak, de naleving van de wettelijke betaaltermijnen, het 
beheer van de rekeningen enz. 

•  Onze IT- en netwerkpartner slaagde erin onze infrastructuur 
snel aan te passen en te moderniseren, wat ook de 
kwaliteit van onze dienstverlening ten goede kwam.  

Het belang van de naasten 

De meeste steun kreeg ik nochtans van mijn naasten, mijn vrienden 
en vooral mijn echtgenote. Ik heb een fantastische vrouw: ze 
heeft mijn ondernemingsdrang aanvaard, naar mij geluisterd, 
mij geadviseerd en soms begeleid. Ik heb enorm veel geluk! 

Wel ja, naast elke ondernemer is er een levenspartner die zich 
ook opoffert. Een persoon die de ondernemer en zijn plannen 
steunt en extra ondersteuning verleent door in te staan voor 
de talrijke taken van het gezin en door begrip te tonen voor 
de talloze werkuren van een ondernemer.

Ondernemen is teamwork dat veel verder reikt dan de onder-
neming zelf! Aan al de mensen die, vaak op de achtergrond, 
het ondernemerschap mogelijk maken, zeg ik gewoon dit:  
"VAN HARTE DANK!" 

Wij hadden een ontmoeting met Michael Ralet, 
Managing Director van ToubipBip. Hij vertelt 
ons hoe hij als zelfstandige van start is gegaan. 

Onze  
zelfstandige
Als jonge ondernemer nam ik in juni 2015 het medisch  
secretariaat ToubipBip (www.ToubipBip.be) over. Als marketeer 
met een passie voor klantenservice greep ik deze kans om 
mij in het ondernemerschap te lanceren na een carrière in de 
marketingafdelingen van grote ondernemingen.

Michael Ralet
Managing Director van het 

medisch secretariaat  
ToubipBip



Architect 87%

Verpleegkundige 86%

Immomakelaar 80%

Kapper 80%

Consultant 79%

Klusjesman/Hersteller 73%

Lesgever/Trainer 72%

Advocaat 67%

Verkoper van luxeproducten 66%

Schoonmaker van lokalen en 
grote ruimtes 65%

Café-, bar-, taverne-uibater 58%

Handel 53%

Bouwnijverheid 51%

Transport 51%

Intellectuele beroepen 50%

Friturist 48%

Verkoper van algemene voeding 47%

Restaurateur van gebouwen 44%

Kledingverkoper 43%

Slagen als  
zelfstandige?  
Word architect!

Elke ondernemer jaagt een droom na. 
Falen is daarbij geen optie. Moeten 
ze toch de boeken neerleggen, dan 
doen ze dat gemiddeld na iets meer 
dan 2 jaar.

Dat leidt tot een andere relevante 
vraag: welke beroepskeuze biedt 
de grootste kans op slagen?  
 
Analyseren we de cijfers ("wie startte 
in 2010?" versus "wie is nog actief 
in 2015?)" dan springen enkele 
succesvolle beroepen in het oog.

Een grote kans op succes hebt u 
vooral als: 

1. Architect (87%)
2. Zelfstandig verpleegkundige (86%)
3. Kapper (80%)
4. Immo-makelaar (80%)
5. Consultant (79%)

Zwakke overlevingskansen zien 
we dan weer bij frituristen (48%), 
verkopers van algemene voeding 
(47%), restaurateurs van gebouwen 
(44%) en kledingverkopers (43%). 

Conclusie

•  Beroepskeuzes met een grote kans 
op succes zijn nog altijd heel 
traditioneel van aard

•  Wanneer u de klip van de eerste 
twee jaar rondt, zou u wel eens 
vertrokken kunnen zijn voor 
nog veel meer jaren succesvol 
ondernemerschap

Start  e lke  c reat ieve 
ondernemer een koffiebar, 
retrofietsenzaak of een 

winkel in handgemaakt meubilair? 

De cijfers die Partena Professional 
ve r zame lde ,  ve r te l l en  een 
genuanceerder verhaal. Welke 
beroepen zijn in trek bij starters? 
En nog interessanter: hoe zit 
dat met de reële slaagkansen? 

Crisis of niet, de Belg is nog altijd 
heel ondernemend. Zo zijn in 2015 
bijna 90.000 Belgen met een eigen 
zaak begonnen. Dat cijfer lag 
de jongste tien jaar nooit hoger.   

Wat we meestal niet te zien krijgen, 
zijn alle bloed, zweet en tranen die 
ermee gepaard gaan. En wat met 
alle onrealistische dromen die in 
rook opgingen? Wat vertellen de 
cijfers écht? 

Een eigen bedrijf: beter af als barista - of 
toch maar kapper? 
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Welke sectoren spreken beginnende 
zelfstandigen aan?
Wie zich als zelfstandige laat inschrijven, moet een hoofdberoep opgeven. 
Partena Professional nam de cijfers van de laatste 15 jaar onder de loep. Wat 
kunnen we eruit afleiden?

•  Consultants zijn aan een stevige opmars bezig. In 2000 kwam die beroepskeuze  
niet eens in de top 20 voor, nu voert ze de lijst aan.

• Ook opvallend is de opkomst van café-uitbaters.  
•  Meer beroepen die in 2015 bij starters sterk scoorden: restaurateur van 

gebouwen, zelfstandige schoonmaker, kinesist, IT-consultant…

2000 2010 2015

1 Handel 25,08% Consultant 9,40% Consultant 9,48%

2 Tussenper-
soon 7,18% Uitbater van café/

bar/taverne 6,73% Restaurateur van 
gebouwen 9,25%

3 Detailhandel 7,02% Verkoper van  
luxeproducten 3,50% Uitbater van café/

bar/taverne 6,14%

4 Industrie 6,76% Bouw 3,06% Restauranthouder 3,38%

5 Bouw 5,08% Verkoop algemene 
voeding 2,20%

Schoonmaken van 
lokalen en grote 

ruimtes
2,96%
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Meer dan 28 miljard euro: dit be-
drag bereiken in Europa de ver-
richtingen van collaboratieve 

platformen als Uber (vervoer) of Airbnb 
(verhuur van vastgoed tussen particulie-
ren). In België scoort de sector iets onder 
de 100 miljoen euro, maar tegen 2020 
zou dit bedrag vijf keer zo hoog moeten 
liggen. Als stedelijk gewest neemt Brus-
sel het leeuwendeel voor zijn rekening, 
in deze nieuwe vorm van economie. 

De Programmawet van 1 juli 2016 
voerde een specifiek fiscaal stelsel 
in voor de dienstverlening van een 
particulier aan een andere particulier 
via een elektronisch platform dat door 
een overheidsdienst wordt erkend of 
beheerd.

Sinds 1 januari 2017 weten we welke 
spelregels de toepassing bepalen van 
het voordelige fiscale stelsel van de 
collaboratieve economie. Inkomsten 
uit zulke activiteiten vallen principieel 
onder de rubriek "diverse inkomsten". Ze 
worden afzonderlijk tegen een tarief van 
20% belast, na aftrek van 50% forfaitaire 
kosten. Het werkelijke belastingtarief 

bedraagt dus 10%. Het is de bedoeling 
dat het elektronische platform de 
belasting inhoudt onder de vorm van een 
voorheffing en de inkomsten vermeldt op 
de fiscale fiche.  

Bovendien zijn deze bedragen, onder 
sommige voorwaarden, van btw 
vrijgesteld en moeten de dienstverleners 
slechts weinig btw-formaliteiten 
vervullen. 
Dit voorkeurstelsel is slechts van 
toepassing wanneer het bruto bedrag 
van de inkomsten uit de collaboratieve 
economie tijdens het lopende of het 
vorige belastingjaar niet hoger ligt dan 
€ 5.100 (aanslagjaar 2018).

Izeo beschouwt deze reglementering als 
een goed vertrekpunt dat echter nog 
niet volstaat. Samen met al de organen 
die de middenstand vertegenwoordigen 
(waaronder Izeo en de Kamer van de 
Middenstand van Brussel) stuurde Izeo op 
17 mei 2017 een unaniem initiatiefadvies 
aan de Brusselse regering, met een aantal 
aanbevelingen voor de reglementering. 

De vraag is of de collaboratieve econo-
mie een kans of een bedreiging vormt 
voor de zelfstandigen en de KMO’s in 
Brussel. 

De Brusselse Kamer van de Middenstand 
oordeelt dat het Gewest absoluut 
orde op zaken moet stellen in deze 
verscheidene platformen door een 
onderscheid te maken tussen activiteiten 
die aanmoediging verdienen en andere 
die best in de gaten worden gehouden. 

De Kamer staat positief tegenover deze 
nieuwe economie, maar is voorstander 
van een "intelligente regulering", 
op maat van elk platform en gebruiker. 
"Laten we niet op dezelfde manier 
omgaan met iemand die zijn 
appartement via Airbnb verhuurt terwijl 
hij met vakantie is, met een bejaarde 
dame die regelmatig een leegstaande 
kamer verhuurt en iemand die een pand 
aankoopt in de buurt van de Grote Markt 
met als enige bedoeling het via het 
platform te verhuren". 

Bronnen: Mening van de Kamer van de Middenstand, 
La Libre

Betekent de collaboratieve economie een  
bedreiging of een kans voor de zelfstandigen 
en de KMO’s?  

I Z E O M A G  -  J U N I  2 0 1 7

Dienstverlener Volume van de 
verrichtingen 

Aandeel van de 
particulieren 

Omzet van de  
platformen

Aantal particuliere 
leveranciers 

Aantal directe 
banen

Airbnb 35 840 000€ 29 388 800€ 6 451 200€ 5 950 2

List Minute 758 400€ 523 296€ 75 840€ 20 000 6

Deliveroo - 2 664 153,32€ - 900 -

Open Fab Lab - - - 50 1

Car Amigo - - - 1 000 6

Peer By - - - 2 000 1

Look and fin 10 000 000€ 837 000€ 500 000€ 2 500 5

Uber 3 528 000€ 2 880 000€ 648 000€ - 6

Totaal 46 598 400€ 33 413 249,32€ 7 027 040€ 32 400 27

Aandeel van Brusselaars die nauw of indirect bij deze initiatieven zijn betrokken 2,7%

Deze cijfers zijn niet officieel, verdienen enig voorbehoud en vormen een extrapolatie van het jaar 2016.
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Statuut van ambachtsman:  
732 ambachtslieden erkend op een jaar
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Exact een jaar geleden trad de 
wettelijke definitie van am-
bachtsman in werking (1 juni 

2016). Dankzij deze erkenning, de 
mediatisering ervan en het logo, 
kunnen de ambachtslieden hun acti-
viteit kenbaar maken aan het grote 
publiek. Op een jaar tijd werden 
1.141 aanvragen ingediend voor 732 
erkende ambachtslieden. 

Ter herinnering, de wet definieert de 
ambachtsman als volgt: een natuur-
lijk persoon of een rechtspersoon 
actief in de productie, de transfor-
matie, de reparatie, de restauratie 
van voorwerpen, de levering van 
diensten waarvan de activiteiten in 
essentie betrekking hebben op ma-
nuele aspecten, op een authentiek 
karakter, en die een zekere kennis 
ontwikkelen gericht op kwaliteit, tra-
ditie, creatie of innovatie.

Willy Borsus, minister van Middens-
tand, Zelfstandigen, KMO’s, 
Landbouw en Maatschappelijke In-
tegratie, verklaarde het volgende: 
"Met deze wettelijke definitie zien 
de ambachtslieden hun kennis ein-
delijk erkend en beschermd. De in-
voering van een wettelijke definitie 
van de ambachtsman, is de erken-
ning van hun talent, de valorisa-
tie en bescherming van hun werk. 
Hun gouden handen verdienen het 
gekend te zijn en te worden erkend 
en beschermd." 

Aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan?

De erkenning is enkel mogelijk 
voor de ambachtslieden die gere-
gistreerd zijn in de Kruispuntbank 
van Ondernemingen als handels-, 
ambachtelijke of niet-handelsonder-
neming naar privaat recht, voor de 
uitoefening van één of meerdere 
activiteiten. Deze definitie is enkel 
van toepassing op ondernemingen 
die minder dan twintig werknemers 
tellen.

De erkende ambachtsman kan in zijn 
communicatie naar het grote pu-
bliek het volgende logo gebruiken:

Een nationale database waarin alle 
erkende ambachtslieden opgeno-
men zijn, is toegankelijk voor het 
grote publiek. 

Tot slot nog een andere afspraak 
die de aandacht zal vestigen op de 
ambachtslieden: de 11de editie van 
de Dag van de Ambachten zal door-
gaan op zondag 27 november 2017. 
Opnieuw een mooie gelegenheid 
om hun passie en hun knowhow te 
ontdekken!

http://www.dagvandeambachten.be/nl/

Bron: Cabinet Borsus



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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