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2017 loopt ten einde en er ligt blijkbaar nog zoveel werk voor de boeg dat we amper een blik in de achteruitkijkspiegel 
durven werpen. Dit heeft de FOD Economie nochtans al gedaan met de tweede editie van zijn jaaroverzicht van de 
KMO’s en zelfstandige ondernemers. Dit is dus het dashboard 2017, met de indicatoren die voortvloeien uit de officiële 
cijfers van 2016. 

De resultaten zijn aanmoedigend, vindt de minister, met enige trots. Dit tool zal heel nuttig zijn voor onze politici in de 
begeleiding en de monitoring van het beleid ten voordele van zelfstandigen en KMO’s. 

Enkele cijfers. 99,26% van de btw-plichtige ondernemingen waren in 2016 
KMO’s. Dat is 4,18% meer dan in 2015 en de sterkste stijging sinds 2009. We 
zien ook dat het aantal faillissementen voor het derde achtereenvolgende jaar 
blijft dalen. 

We weten ondertussen dat we het miljoen zelfstandigen voorbij zijn, met een 
totaal van 1.058.522 mensen eind 2016 (93 ondernemers per 1000 inwoners). 
Eén zelfstandige op drie is een vrouw. Het vrouwelijke aandeel neemt toe – 
goed nieuws, dus – maar het verschil blijft te groot. 

Ook de resultaten van de tewerkstelling zijn positief: in de privésector werken 38 loontrekkenden op 100 voor een KMO. 
Vooral in de micro-ondernemingen (van 1 tot 4 arbeidskrachten) is de groei het sterkst. 

De Minister van Zelfstandigen en KMO’s verheugt zich hierom en kondigt nieuwe maatregelen aan voor een sterkere 
concurrentiekracht van de bedrijven in de komende maanden. Hij verwijst o.a. naar de zeer gewenste hervorming van 
de Ven.B, waaraan de regering de laatste hand legt, met de hoop op een goedkeuring door het parlement vóór 31 
december en een inwerkingtreding op 1 januari. IZEOMAG bespreekt deze hervorming in zijn nummer van januari. 
Ondertussen zal IZEO, in samenwerking met Partena Professional, een grootschalige opiniepeiling lanceren onder de 
zelfstandigen en de KMO- bedrijfsleiders om na te gaan welke impact u van de hervorming verwacht. Ik nodig jullie uit 
om hier in groten getale aan deel te nemen! 

Ik wens u ondertussen bijzonder gezellige eindejaarsfeesten. Afspraak in 2018. 
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Het is vaak moeilijk een diagnose te stellen waar- 
uit blijkt dat de continuïteit van een onderne-
ming op de helling staat.

In het geval van een onderneming die in moeilijkheden 
verkeert, speelt de professionele boekhouder een fun-
damentele rol door het verlenen van relevant advies. 
Dat beseft de wetgever heel goed.  Daarom vervangt 
de wet van 30/09/2009 betreffende de "continuïteit van 
de ondernemingen" de vroegere wet van 17/07/1997 
aangaande het gerechtelijk akkoord.

De nieuwe wetgeving werd aangepast door de wet van 
27/05/2013 en ingevoerd in het boek XX "Insolventie 
van ondernemingen" in het boek I van het Economisch 
Wetboek.

Bepaalde reeds vroeger aangehaalde belangrijke punten 
dienen hier te worden onderstreept:

• Het optreden van een gedelegeerd rechter.

•  Langere termijnen voor het gevraagde uitstel, om de 
reorganisatie van de onderneming beter voor te be-
reiden (6 maanden + hernieuwbaar voor 6 maanden + 
in sommige uitzonderlijke gevallen, nogmaals 6 maan-
den). Zo kan een gerechtelijke reorganisatieprocedure 
na afloop van de uitstelperiode definitief worden af-
gerond.

•  De fiscale vrijstelling van de winst uit de korting van 
vorderingen, wanneer deze korting werd aanvaard 
door de schuldeisers en gehomologeerd. 

• Enz.

Dankzij deze soepele wetgeving kan de onderneming 
in moeilijkheden haar economisch weefsel behouden en 
op een gezonde basis herstarten. 

In dit opzicht treedt de professionele boekhoudkundige 

(erkend externe boekhouder, erkend externe boekhou-
der-fiscalist, externe expert-boekhouder en bedrijfsrevi-
sor) actief op voor de preventie van alarmsignalen die 
de continuïteit van de bedrijfsactiviteit bedreigen. Deze 
bepaling wordt nog versterkt door artikel XX 21 5 3 van 
het boek XX in het Economisch Wetboek.

De rol van de professionele boekhoudkundige is van 
fundamenteel belang bij het adviseren van het bestuurs- 
orgaan, wanneer beslissingen moeten worden genomen 
voor een onderneming die haar eigen vermogen heeft 
aangesneden of verloren. 

De wet van 11/08/2017 breidt haar toepassing uit op 
elke natuurlijke persoon die als zelfstandige een be-
roepsactiviteit beoefent, evenals op elke rechtspersoon 
en op elke andere organisatie zonder rechtspersoon- 
lijkheid.

Deze wet is noodzakelijk in de periode van economische 
crisis die we hebben meegemaakt en die nog steeds 
aansleept. Ze moet echter op een doordachte manier 
worden toegepast om te vermijden dat sommige on-
dernemingen met schuldvorderingen in de opschorting 
door een domino-effect in het gedrang zouden worden 
gebracht.

Ze kadert in een geheel van soepele en eenvoudige 
maatregelen voor toegang tot de procedure met als 
doelstellingen een mogelijke minnelijke schikking met 
eventuele tussenkomst van een bemiddelaar, een collec-
tieve overeenkomst of een bedrijfsoverdracht.

De professionele boekhouder en de gespecialiseerde 
advocaat spelen ontegensprekelijk een belangrijke rol 
tijdens de procedure. Dit is trouwens voorzien bij het in-
dienen van een verzoek tot Procedure van Gerechtelijke 
Reorganisatie.

Laten we ook onderstrepen dat de behandeling van 
ondernemingen in moeilijkheden is geëvolueerd sinds 
1997 en dat de menselijker aanpak door de Handels-

De wet van  
11/08/2017 
“Insolventie  
van ondernemingen”
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rechtbank grotendeels bijdraagt tot 
de dialoog tussen de verscheidene 
spelers op het terrein: de advocaten, 
externe expert-boekhouders, externe 
erkende boekhouders, externe er-
kende boekhouders-fiscalisten en be-
drijfsrevisoren.

De "Ordre des Experts-Comptables 
et Comptables Brevetés de Belgique" 
(OECCBB) publiceert momenteel bij 
uitgever Anthemis een boekdeel over 
"de actieve rol van de professionele 
boekhoudkundige bij een gerechte- 
lijke reorganisatieprocedure". 

De onderneming waarvan de conti-
nuïteit in het gedrang werd gebracht, 
moet snel en tijdig de nodige maatre-
gelen treffen. Alleen op die manier 
maakt een reorganisatie een kans op 
slagen.

Gérard DELVAUX 
Voorzitter van de OECCBB 
Erevoorzitter van het IAB 
Expert-Boekhouder  
Voormalig Bedrijfsrevisor 

INVALSHOEK 
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De professionele 
boekhoudkundige treedt 
actief op voor de preventie 
van alarmsignalen die 
de continuïteit van de 
bedrijfsactiviteit bedreigen.
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Het aantal zelfstandigen dat zijn eerste werknemer 
aanwerft en op die manier van de "nul bijdragen" 
gebruik maakt, is tussen het vierde kwartaal 

2015 en hetzelfde kwartaal van het volgende jaar in 
België met 65% gestegen.

De evolutie was in Wallonië het sterkst, met een 
indrukwekkende toename van 96% tussen 2015 en 
2016. In Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest leidde de maatregel tot een stijging van 54%. 

Tussen 1 januari 2016 en eind maart 2017, hebben 22.188 
ondernemingen voor het eerst tewerkstelling gecreëerd 
door de aanwerving van een werknemer. Deze toename 
is voornamelijk te danken aan een maatregel die gepaard 
ging met de tax-shift, namelijk de levenslange afschaffing 
van de voornaamste sociale werkgeversbijdragen op de 
eerste aanwerving. Deze maatregel werpt blijkbaar zijn 
vruchten af. 

Het is namelijk zo dat alle werkgevers die tussen 1 januari 
2016 en december 2020 een eerste werknemer aanwerven, 
levenslang vrijgesteld worden van de voornaamste sociale 
werkgeversbijdragen voor deze eerste werknemer. Deze 
maatregel is van toepassing op de eerste aanwerving en 
niet op de persoon die werd aangeworven. De vrijstelling 
blijft dus van kracht, zelfs indien de werknemer zijn baan 
verlaat. 

De maatregel is bedoeld om zoveel mogelijk zelfstandigen 
te helpen de stap naar de eerste aanwerving te zetten.

Tijdens het eerste kwartaal 2017 zorgde de maatregel voor 
de creatie van 3.882 extra banen in gans België. In totaal 
sinds het begin: 22.188 bijkomende eerste aanwervingen.  

Minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis DUCARME 
verheugt zich om dit succes: “Ondanks een moeilijke 
economische situatie, stellen we vast dat de beloftes van 
de Regering Michel inzake de netto creatie van banen sinds 
de aantreding van de regering werden ingelost. De "nul 
bijdragen" maatregel zet ondernemers aan om een eerste 
loontrekkende aan te werven. Ik dank de KMO’s voor 
deze eerste aanwerving en voor hun ondernemerschap 
dat tegelijk onze economie aandrijft en de tewerkstelling 
ten goede komt.” 

De creatie van banen concentreert zich voornamelijk in 
de sectoren handel (+/- 20%), bouw (+/- 15%) en Horeca 
(+/- 15%).

Hier gaan vele voordelen mee gepaard. Zelfstandigen die 
de stap hebben gezet, mogen nu rekenen op de steun van 
een medewerker of medewerkster, en maken meer tijd vrij 
voor zichzelf. Tegelijk versterken ze de concurrentiekracht 
van hun onderneming. En ten slotte werden enkele 
tientallen duizenden nieuwe banen gecreëerd. Dit 
verhoogt de koopkracht van burgers en verstevigt onze 
economie. Ook voor de sociale zekerheid is dit goed 
nieuws, want tewerkgestelde mensen hoeven niet langer 
van een uitkering te leven. 

Al meer dan 22.000 nieuwe banen dankzij 
"nul bijdragen" maatregel!

 4e kwartaal 2015  4e kwartaal 2016

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

2.033
3.127

Vlaams Gewest

6.054

9.332

Waals Gewest

2.988

5.847

België

11.075

18.306
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De pensioenovereenkomst  
voor zelfstandige werkkrachten:  
goed nieuws voor uw pensioen

De regering heeft een voorontwerp van wet 
goedgekeurd inzake aanvullend pensioen 
voor zelfstandige natuurlijke personen: de 

pensioenovereenkomst voor zelfstandige (POZ).

Een nieuwe en fiscaal voordelige 
vorm van aanvullend pensioen
Dit voorontwerp bepaalt een sociaal kader waarin zelfstan-
dige natuurlijke personen naast het Vrij Aanvullend Pen-
sioen (VAP) ook een nieuwe vorm van fiscaal aantrekkelijk 
aanvullend pensioen kunnen opbouwen. 

Deze maatregel is bestemd om het verschil weg te wer-

ken dat nu nog bestaat tussen zelfstandige natuurlijke 
personen en zelfstandige bedrijfsleiders.

Wel moet u weten dat u optimale fiscale en sociale voor-
delen geniet als u eerst de maximale bijdrage stort voor 
het Vrij Aanvullend Pensioen en daarna een extra storting 
voorziet voor de nieuwe vorm van aanvullend pensioen.
Zoals voor het VAP zal uw sociaal verzekeringsfonds uw 
beste partner zijn om u de precieze aftrekbare bedragen 
te garanderen, naast een optimaal advies.

De nieuwe maatregel zou in 2018 aan kracht moeten wor-
den.
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Maak je als freelancer 
meer kans om tot je 
creatieve kern door te 

dringen? Aurélia Jacques, grafisch 
vormgeefster, designer en sinds 
twee jaar ook zelfstandige, vindt 
in elk geval van wel. Als je drijft 
op inspiratie en emotie ben je 
misschien te kwetsbaar voor 
het getouwtrek en gekonkel dat 
werken voor een werkgever met 
zich meebrengt. En nee, ze heeft er 
geen moment spijt van. Terwijl elke 
nieuwe ontmoeting haar verrijkt.

Erik Buelens

Het is moeilijk kiezen voor Aurélia, 
tussen het opzwepende Parijs en 
het hartstochtelijke Brussel. Kiezen 
is verliezen, denkt ze, en dus laat ze 
zich om beurten inpakken door de 
complexe charme van de lichtstad en 
de eenvoud van een Brusselse wafel.

Het gras aan de 
overkant
… lijkt altijd groener. Frankrijk, land 
van grote vormgevers? Toch wel, 
denk aan Le Corbusier, Jean Prouvé, 
Pierre Cardin en Philippe Starck. 
Toch zocht Aurélia Jacques haar 
heil in België en meer bepaald in de 
École Supérieure des Arts St-Luc van 
Doornik, waar ze grafiek en design 
studeerde. Waarschijnlijk de beste 
opstap naar het statuut van “sant in 
eigen land”, want na enkele jaren 
als freelancester te hebben gewerkt, 
onder andere in New York, vond 
onze vrije vogel in 2002 een vaste 
stek in Parijs. Zij werkte er vijf jaar 
als Creative Director bij Seenk, een 
bureau voor visuele communicatie en 
design.

Veuve Clicquot, Artengo, Inesi, 
Alstom, Ubisoft, Kenzo, Lacoste, 

Zelfstandig...
Van creatieve bubbels en ontmoetingen
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… dergelijke merken worden bij Seenk onder handen 
genomen door talentvolle designers. Dat was ook het 
bureau BETC Design niet ontgaan en in 2007 vroeg het 
Aurelia om de leiding te nemen over zijn departement 
"Corporate & Luxury". Evian, Badoit, Peugeot, Fnac, 
Moët Hennessy, Pierre Marcolini en Louis Vuitton leverden 
haar meerdere onderscheidingen en prijzen op. Zij 
specialiseerde zich in de branding van producten die voor 
Azië bestemd zijn (alcohol, mode, juwelen, cosmetica…). 
Een mooi palmares. En toch…

Ook groten hebben kleine kantjes
Achter de schermen blinkt er bij de grote merken soms 
minder goud dan in de etalage. En creatievelingen houden 
niet van spanningen. Aurélia Jacques besloot bijgevolg in 
2015 om voor eigen rekening te gaan werken. Ze doopte 
haar project Pomjaak (https://pomjaak.myportfolio.com/ – 
pomjaak@yahoo.com). “Ik moest al die problemen van mij 
afschudden en opnieuw mijn creatieve kern aanboren”, 
zegt ze. Haar website laat zien dat ze daar schitterend in 
geslaagd is.

En wat precies laat een kleine zelfstandige grootse dingen 
verwezenlijken? “Ik spring anders en veel flexibeler met 
mijn tijd om. Ik heb meer tijd voor mijn klanten, meer tijd 
voor mezelf (ik neem "creatieve pauzes"), meer tijd om 
designles te geven. Ik ben deels actief in Parijs en deels 
in Brussel.”

Alles voor de bubbel
Wie erin slaagt praktische beslommeringen uit de weg 
te ruimen, stuit op een vruchtbare bodem. De creativiteit 
kan opbloeien. “Ik kwam weer terecht in de creatieve 
bubbel die zin geeft aan mijn beroepsleven. En mijn 
designactiviteiten zinvol maakt.”

Maar loert de eenzaamheid niet om de hoek? “Het klopt 
dat ik alleen werk, maar ik ontmoet vaak mensen. En 
zoals veel zelfstandigen ben ik mij nu meer bewust van 
de waarde van die contacten. Dat verklaart waarschijnlijk 
waarom coworking tegenwoordig in is, zowel in Parijs als 
in Brussel. Gevarieerde activiteiten als zelfstandige die 
elkaar overlappen, zijn een verademing en verrijking.”

Haar eigen strategische en creatieve ideeën ontwikkelen 
is voor Aurélia nu een bron van voldoening. En ze stelt de 

ervaring die ze 15 jaar lang zorgvuldig heeft opgebouwd 
ter beschikking van haar nieuwe klanten. “Ik begeleid nu 
designbureaus, KMO’s en startups om hun imago en merk 
strategisch en creatief te beheren. Ik doe dat weliswaar met 
meer bescheiden middelen en ik probeer ondernemers 
altijd te laten inzien hoe belangrijk hun imago bij de 
consument is… en hoe kwetsbaar hun reputatie. In dat 
opzicht ligt er nog veel werk voor de boeg.”

Als ze opnieuw kon beginnen...
... zou ze zeker hetzelfde doen. “Ja, natuurlijk moet een 
zelfstandige veel petjes kunnen opzetten en zichzelf de 
hele tijd overtreffen. Elke fase in het traject dient als 
springplank voor de volgende. Een zelfstandige verveelt 
zich nooit!” 
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Sinds 2015 zijn de zelfstandigen sociale bijdragen 
verschuldigd in functie van de inkomsten van het 
lopende jaar. De zelfstandige past zijn betalingen 

naar boven of naar beneden aan in functie van de 
verwachte inkomsten voor het jaar.

Voor de aanpassingen naar beneden, is de zelfstandige ver-
plicht:
• zich te richten tot zijn sociaal verzekeringsfonds, 
•  daaraan de objectieve elementen te bezorgen die aantonen 

dat zijn inkomsten dalen, en 
•  zijn verminderde bijdragen te bepalen op een van de wet-

telijk voorziene inkomstendrempels.  

Tot op vandaag voorzag de wet voor de zelfstandigen in hoofd-
beroep slechts twee drempels: 13.296,25€ en 26.592,49€.
Door het lage aantal drempels, heeft een deel van de zelf- 
standigen niet de mogelijkheid om hun voorlopige betalingen 
naar beneden aan te passen bij een sterke daling van hun in-
komsten. Het Monitoringcomité heeft daarnaast vastgesteld dat 
een derde van de zelfstandigen (of 300.000 personen) teveel 
voorlopige bijdragen heeft betaald.

De maatregel van minister Ducarme is er dus op gericht om vier 
verminderingsdrempels toe te voegen aan de twee bestaande. 

Het doel bestaat erin de zelfstandigen in staat te stellen hun 
sociale bijdragen aan te laten passen aan hun inkomsten. 

Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme: “Het leven 
is geen lange, kalme stroom. Een zelfstandige kan ge-
confronteerd worden met een belangrijke investering, het 
verlies van een grote klant of de vermindering van het 
orderboek. Dankzij deze maatregel zal hij zijn financiën 
kunnen verlichten met een bijdragebedrag dat hem later 
toch terugbetaald zou zijn geweest. Het is een systeem dat 
flexibeler, aantrekkelijker en minder rigide is. Het biedt ook 
een concreet antwoord op een probleem waarmee veel 
zelfstandigen geconfronteerd worden.”

4 bijkomende drempels voor de sociale 
bijdragen van de zelfstandigen voor vier keer 
meer flexibiliteit

Huidige drempels Huidige  
en nieuwe drempels 

13.296,25€ 13.296,25€

16.752,22€

21.106,47€

26.592,49€ 26.592,49€

37.607,47€

53.184,98€
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Voorbeelden:  

René, die timmerman is, kent in 2018 een daling van 
zijn gebruikelijke inkomsten van 70.000€ naar 35.000€  
vandaag door een investering in een gesofisticeerde zaag-
machine  en een bestelwagen voor zijn nieuwe werknemer. 

•  In 2017 is er geen enkele mogelijkheid om zijn voorlopige 
betalingen aan te passen, wat ook het bewijs en de objec-
tieve elementen zijn die hij aanreikt. Hij verdient immers 
meer dan 26.592,49€, wat de eerste aanpassingsdrempel 
is. Hij betaalt per kwartaal 3.700€ aan sociale bijdragen, 
wat overeenkomt met inkomsten van 70.000€. 

•  Twee jaar later (2019), wanneer zijn inkomsten vastgesteld  
zijn door de fiscale administratie (35.000€), zouden 
zijn bijdragen voor 2018 herberekend worden ten  
belope van 1.900€/kwartaal. Het teveel betaalde, of 7200€  
((3700-1900)*4) zou dus worden terugbetaald.

•  In 2018 zal de zelfstandige direct een vermindering kunnen 
aanvragen  van zijn betalingen op basis van een wettelijke 
drempel van 37.607,47€, en 4x ongeveer  1.900€ betalen.

Een verschil voor de zelfstandige van 7.200€ in 2018!
In 2020, op het moment van de regularisatie, zou het kleine 
verschil dat nog zou overblijven, worden terugbetaald.

Katrien, slager, die een daling van haar gebruikelijke  
inkomsten kende van 25.000 naar vandaag 15.000€. Deze 
situatie is het resultaat van een sluiting van haar winkel, omdat 
zij vier maanden naar het buitenland was gegaan met haar 
man en haar twee kinderen om tijd met haar gezin door te 
brengen en om tijd te besteden aan een solidariteitsproject.

•  In 2017 had zij geen enkele mogelijkheid om haar voorlopige 
betalingen aan te passen, wat ook de objectieve bewijzen en 
elementen zijn die zij aanreikte. Zij zou dus per kwartaal een 
bijdrage moeten betalen die overeenkomt met inkomsten 
van 25.000€ (of 1.400€/kwartaal).

•  Twee jaar later (2019), wanneer haar inkomsten vastges-
teld zullen zijn door de fiscale administratie (15.000€),  
zouden haar bijdragen voor 2018 herberekend worden ten 
belope van 800€/kwartaal. Het teveel betaalde van 2400€  
(4 x 600€) zou dus worden terugbetaald. Maar het is in 2018 
dat zij het nodig heeft.

•  In functie van de maatregel die vandaag wordt genomen, 
zal Katrien rechtstreeks een vermindering kunnen aanvragen 
van deze betalingen op basis van een wettelijke drempel 
van 16.752,22€, of in de orde van 900€ per kwartaal.

Een verschil voor de zelfstandige in 2018 van 2.400€! 
In 2020, op het moment van de regularisatie, zou het kleine 
verschil dat nog zou overblijven worden terugbetaald.



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
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