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Overheidsopdrachten bieden bedrijven enorme commerciële mogelijkheden  

en zelfs heel kleine bedrijven kunnen daarvan profiteren. Bovendien nam de federale 

regering in 2017 concrete maatregelen om kmo’s gemakkelijker toegang te geven tot 

overheidsopdrachten.

Ontdek de nieuwe concrete maatregelen op onze website.
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Beste lezer,
Betekent 25 mei 2018 iets voor u? Typ deze datum in uw Google-zoekmachine en u zult al gauw merken dat de eerste 
tien artikelen in de lijst het allemaal hebben over de inwerkingtreding van de AVG of GDPR, afhankelijk of u de afkorting 
in het Nederlands of in het Engels verkiest. 

Waarover we het hebben? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese regelgeving 
reguleert zeer strikt de opslag en het gebruik van persoonsgegevens waarvan bedrijven het beheer verzekeren. De  
verordening treedt op 25 mei in werking en is voor iedereen bindend. 

Toevallig valt dit ongeveer samen met het schandaal rond Facebook en Cam-
bridge Analytica. Hierover werd al veel geschreven en gezegd. Dit dossier 
klinkt als een waarschuwing. Het herinnert er ons aan hoe vitaal het wordt 
om ieder individu te beschermen tegen het gebruik of misbruik dat bedrijven 
maken van de vele persoonsgegevens waarover ze beschikken. Het schandaal 
toont aan dat iedereen zich nu absoluut aan deze regelgeving moet houden. 

In dit nummer schetsen we de krachtlijnen van deze nieuwe wetgeving. Het is 
tijd om de nodige maatregelen te treffen, want de sancties voor vastgestelde 
inbreuken kunnen financieel zeer pijnlijk zijn. Toegegeven: wij hoorden tijdens de afgelopen weken dat de bevoegde 
overheden zich bewust zijn van de achterstand bij de meeste bedrijven. Vandaar een zekere toegeeflijkheid tijdens de 
eerstkomende maanden. Toch is het aangeraden dat u meteen de nieuwe regelgeving naleeft. 

Om hieraan te voldoen, organiseren verscheidene overheids- en privé spelers allerlei trainingen. Op de markt vindt u ook 
een heleboel consultants die zich bereid verklaren om het werk voor u te doen. Ongetwijfeld nuttig, maar laten we op 
onze hoede blijven. Van trainingen en consultants bestaan er allerlei niveaus en... prijzen. Maak de juiste keuze.  
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De Europese Verordening 2016/679, beter bekend  
als de Algemene Verordening Gegevensbescherming  
(AVG – in het Engels General Data Protection 

Regulation – GDPR) van 27 april 2016, verscheen in het  
Publicatieblad van de Europese Unie. Ze versterkt 
en uniformeert de bescherming van de gegevens van 
personen binnen de Europese Unie. 

Deze nieuwe Europese verordening vervangt de wet van 
1992 met het oog op de modernisering van de bestaande 
wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke  
levenssfeer. Ze bepaalt ook de verplichtingen van natuurlijke 
personen met betrekking tot de verwerking van persoons- 
gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens. 

De nieuwe verordening legt verscheidene verplichtingen 
inzake privacybescherming op. Eén hiervan is de 
verplichting om een DPIA (Data Protection Impact 
Assessment)-effectbeoordeling uit te voeren m.b.t. 
gegevensbescherming. Aan de hand hiervan kunt u 
passende technische maatregelen nemen ter bescherming 
van de gegevens die uw bedrijf verwerkt.

Deze verordening is van toepassing met ingang van 25 mei 
2018. Ze is "bindend in al haar onderdelen en is onmiddellijk 
toepasselijk in elk Lidstaat". Dit betekent dat alle in de 
Europese ruimte gevestigde ondernemingen erbij betrokken 
zijn en dat de tekst voorziet in sancties bij niet-naleving.
Vandaar het belang om onmiddellijk stappen te ondernemen 
en de nodige aanpassingen door te voeren. Om de 
privacy te beschermen, dient u aan de nieuwe wettelijke 
verplichtingen te voldoen.

Algemene  
verordening  
gegevens- 
bescherming
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In de verordening:
•  Worden natuurlijke personen "betrokkenen" genoemd.
•  De verwerking van persoonsgegevens van de 

betrokkene wordt gedefinieerd als "elke handeling 
die al dan niet met behulp van geautomatiseerde 
processen wordt verricht en op persoonsgegevens 
wordt toegepast: verzamelen, vastleggen, organiseren, 
gebruiken, verspreiden, raadplegen, wissen...".

•  Persoonsgegevens worden gedefinieerd als iedere 
informatie betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon, met verwijzing 
naar een naam, een nationaal nummer of een online-
identificatiecode (IP-adres), of naar een of meer 
elementen die kenmerkend zijn voor diens fysieke, 
fysiologische, genetische, psychische, economische, 
culturele of sociale identiteit.

Als u persoonsgegevens verwerkt, moet u de wetgeving 
naleven.

De AVG vertrouwt de bescherming 
van deze gegevens voornamelijk 
aan twee actoren toe:
De "verwerkingsverantwoordelijke" of "controller", die 
het doel van de verwerking en de daarvoor noodzakelijke 
middelen bepaalt. Hij is verplicht om passende technische 
en operationele maatregelen te nemen om te kunnen 
aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de 
AVG wordt uitgevoerd.

Hij moet over procedures beschikken om gegevensinbreuken 
snel (binnen 72 uur na de vaststelling) aan de Privacycommissie 
te melden. Het is aangeraden om op deze eventualiteit 
voorbereid te zijn (b.v.: standaardbrieven klaar...)

De "verwerker" of "processor", die namens de verwerkings-
verantwoordelijke optreedt. Hij moet zijn activiteiten 
regelen in een schriftelijke overeenkomst die met de 
verwerkingsverantwoordelijke wordt gesloten en waarin 
het doel, de duur, de aard en het doel van de verwerking 
en de categorieën betrokkenen worden omschreven. 
Hij kan geen andere onderaannemer inhuren zonder 

de toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. 
Hij verwerkt de gegevens in overeenstemming met de 
instructies van de verantwoordelijke en draagt zorg voor de 
veiligheid en vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens. 
Hij brengt de verantwoordelijke snel op de hoogte van 
gegevensinbreuken, nadat hij er zelf kennis van heeft 
genomen.

De "DPO" of "Data Protection Officer" is een functionaris 
voor gegevensbescherming wiens benoeming in bepaalde 
gevallen verplicht is, overeenkomstig artikel 37, lid 1, van 
de AVG (bv. regelmatige of systematische verwerking en 
monitoring op grote schaal, of met betrekking tot bepaalde 
gegevenscategorieën, enz.).

Zelfs zonder verplichting zou het bedrijf een DPO moeten 
aanstellen, die tot taak heeft het bedrijf te adviseren en 
de werknemers bewust te maken van hun verplichtingen 
en van de manier waarop ze aan de wetgeving inzake 
gegevensbescherming moeten voldoen.

Deze taak kan worden toevertrouwd aan een personeelslid: 
de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker (die in 
dit geval beide functies combineren), dan wel aan een 
aan het beroepsgeheim gebonden werknemer, wiens 
specialistische kennis en bekwaamheid toereikend zijn en 
wiens functie verenigbaar is met zijn andere taken binnen 
de onderneming. 

Gespecialiseerde bedrijven bieden aan om een externe 
DPO in te huren.

Register van verwerkingen:
In het kader van het "verantwoordelijkheidsbeginsel" 
beveelt de Privacycommissie aan dat de verwerkings- 
verantwoordelijke een register van de verwerkingsactiviteiten  
in schriftelijke vorm bijhoudt, eventueel in elektronische 
vorm, volgens het model van de Commissie (zie de web-
site van de Commissie voor meer informatie: https://
www.privacycommission.be/nl/model-voor-een-register- 
van-de-verwerkingsactiviteiten), om te kunnen aantonen dat 
hij de AVG naleeft. Bijna alle bedrijven zullen dit register 
voortdurend up-to-date moeten houden.

INVALSHOEK 
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Nieuwe bepalingen 
van toepassing vanaf 
25 mei 2018
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Persoonlijke gegevens: klanten, 
leveranciers, medewerkers...
De verwerking van dergelijke gegevens moet rechtmatig, 
eerlijk en transparant zijn. 

Alleen de noodzakelijke gegevens dienen gedurende de 
nuttige periode te worden geregistreerd:

•  hetzij met de echt vrijwillige en bewuste instemming  
van de betrokkene. Het schriftelijke verzoek om 
een dergelijke toestemming moet in eenvoudige en  
begrijpelijke bewoordingen worden gedaan en de 
reactie moet duidelijk zijn, zodat deze als bewijs van 
de verleende toestemming kan dienen. De betrokkene  
wordt duidelijk geïnformeerd over de wijze waarop 
hij zijn toestemming kan intrekken;

•  hetzij wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de 
uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld voor 
de verwerking van een leveringsadres; of voor een 
betaling per kaart; of in het kader van een wettelijke 
verplichting, bijvoorbeeld de aangifte van salaris-
gegevens bij de sociale zekerheid; of om de vitale 
belangen van de betrokkene te beschermen; of voor 
de uitvoering van een taak van algemeen belang; of 
in een legitiem belang, bijvoorbeeld de veiligheid 
van het personeel.

Rechten van de betrokkenen:
De betrokkenen hebben onder meer recht op transparantie 
van informatie en communicatie, het recht op toegang tot 
hun gegevens, het recht op informatie over de wijze waarop 
hun gegevens (en welke gegevens) worden verwerkt, het 
recht op verbetering van de gegevens naar aanleiding van 
hun verzoek hiertoe, het recht om "vergeten" te worden, 
het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van 
gegevens teneinde persoonlijke aspecten te beoordelen 
(profilering), het recht op meeneembaarheid (d.w.z. 
de veilige overdracht van persoonsgegevens in een 
gestructureerd en leesbaar formaat van de ene machine 
naar een andere), het recht van verzet, het recht om een 
klacht in te dienen tegen de verwerkingsverantwoordelijke 
of de verwerker, onverminderd het recht om een vordering 
tot schadevergoeding in te stellen.

Cybersecurity: 
Dit is de verplichting om inzake gegevensbescherming een 
effectbeoordeling uit te voeren. MAAR hoe beschermt u 
de gegevens van uw bedrijf als de onderneming zelf de 
technologie, de computerstructuur en vooral het internet 
niet beschermt?

Cybercriminelen vallen netwerken aan en zijn op zoek naar 
de meest kwetsbare doelwitten. De Facebook-affaire, 
het hacken van computers van familieleden of collega's 
vestigen onze aandacht op een wildgroei van de cyber-
criminaliteit, die een constante zorg is geworden. Ieder 
van ons moet zijn waardevolle gegevens beschermen en 
efficiënte maatregelen treffen om zichzelf tegen online 
aanvallen te beschermen.

De Cyber Security Coalition (CSC) en het Centrum voor 
Cybersecurity België (CCB) hebben gezamenlijk een gids 
ontwikkeld met een reeks toe te passen beveiligingsprincipes.

Elk thema bevat basisaanbevelingen en tips voor 
geavanceerde bescherming. Te raadplegen op de website 
van de FOD Economie – KMO Middenstand en Energie – 
Cybersecurity – Is uw bedrijf klaar?
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/cyberveiligheid 
-uw-bedrijf-er

Uiteraard werden niet alle details van de wet in dit beknopt 
artikel behandeld. We willen uw aandacht vestigen op de 
absolute noodzaak om de wet na te leven. Wacht dus niet 
op de laatste dagen van de overgangsperiode. Om u voor 
te bereiden en te organiseren, kunt u desnoods een beroep 
doen op gespecialiseerde firma's en officiële websites 
raadplegen. Ga stap voor stap te werk om te voldoen 
aan deze nieuwe opvattingen van gegevensbescherming 
en privacy.

Jean-Marie Conter, Voorzitter IZEO Group
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Een nieuw ondernemingsrecht  
vanaf 1 november 2018

Het begrip "ondernemer" krijgt binnenkort een 
nieuwe betekenis, terwijl dat van "handelaar", 
als referentiebegrip, zal verdwijnen. Binnenkort 

worden de vrije beroepen (artsen, advocaten, 
architecten…), evenals de landbouwers en de vzw’s als 
ondernemingen beschouwd. Daarom zal ons land dit 
jaar nog een miljoen ondernemingen rijker zijn. 

De Rechtbank voor Koophandel ruimt de plaats voor de 
Ondernemingsrechtbank, die bevoegd zal zijn voor alle 
geschillen tussen ondernemingen. De hoeksteen van deze 
hervorming is de wetgeving over insolventie, die al op  
13 juli werd gestemd. 

Het Wetboek van vennootschappen en vzw’s: er zal nog 
slechts één Wetboek bestaan voor de vennootschappen 
en de verenigingen, waarin de eigenheid van verenigingen 
echter zal worden erkend. Alleen de verdeling van de winst 
zal een verschil uitmaken tussen een vennootschap en een 
vereniging. Een vereniging kan slechts winst maken als 
dit overeenstemt met haar onbaatzuchtig doel. Voor het 
overige verandert er niets voor de vzw’s.

De 17 huidige vennootschapsvormen worden  
gerationaliseerd tot 4: de vennootschap van gemeen 
recht, de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
(VBA), de naamloze vennootschap (NV) en de coöperatieve  
vennootschap (CV). De VBA blijft de meest flexibele  
vorm van vennootschap. 

De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (VBA). 
Voor het eerst kunnen de NV en de VBA door een enkele 
persoon worden opgericht. Hierdoor verdwijnt de één- 
persoons BVBA. Anderzijds wordt België ook een van de 
eerste landen waar een VBA ter beurze genoteerd mag 
worden. Het veelvuldig stemrecht zal statutair mogelijk 
zijn in de VBA en in de niet beursgenoteerde NV. 

Het minimumkapitaal is niet langer wettelijk verplicht. 
De verplichte inbreng van een kapitaal van ten minste 
6.200 euro verdwijnt en wordt vervangen door een sterkere 
verplichting om een financieel plan voor te leggen. De 
aansprakelijkheid van de bestuurder wordt beperkt onder 
andere in functie van het volume en de omvang van de 
onderneming. Het is nu al duidelijk dat de economische 
beroepen - de boekhouders, accountants en bedrijfs- 
revisoren - veel werk voor de boeg hebben.
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In het vorige nummer hadden we het over de 
financieringsmogelijkheden aangeboden door de 
microkredietdiensten van microStart.

Ondertussen organiseerde microStart van 19 tot 23 maart  
de Week van het Microkrediet, met als thema dit jaar 
"Ook ik ben ondernemer!". De campagne was bedoeld 
om af te stappen van een aantal vooroordelen over 
ondernemerschap en om aan jongeren, vrouwen en 
migranten aan te tonen dat ook zij hun eigen baas kunnen 
zijn.

Tijdens deze week werd een wedstrijd georganiseerd op 
Facebook, zodat het publiek de ondernemers van het jaar 
konden verkiezen. 

Cécilia Ntelo-Wa-Leko behaalde de prijs van het 
vrouwelijk ondernemerschap en werd uitgeroepen tot 
beste onderneemster van het jaar (Prijs van de jury). 

Cecilia creëerde in Laken een inclusieve crèche voor dove 
en niet dove kinderen, onder de naam  Zarafa vzw. Daar 
krijgen kinderen met of zonder handicap begeleiding van 
een gespecialiseerd en ervaren team.

MicroStart: de laureaten  
van de Week van het Microkrediet

Cécilia © microStart - Crédit photo: David Taquin
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Veviba-crisis: een maatregel om  
de zelfstandigen te steunen werd ingevoerd 

Deze maatregel voor uitstel van de betaling van de bijdragen van 2018, richt zich tot de zelfstandigen die actief 
zijn in de vleessector, zoals de landbouwsector, de voedingssector of de handelssector, die rechtstreekse en 
financiële schade hebben geleden ten gevolge van de VEVIBA-crisis.

De zelfstandigen die beoogd worden, zijn zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende partners die in de vlees-
sector werken. Binnen dit kader zullen de bijdragen 2018 als volgt moeten betaald worden (zonder berekening van 
verhogingen van 3% en 7%):

• De bijdrage van het eerste kwartaal 2018 zal moeten betaald worden tegen 31 maart 2019
• De bijdrage van het tweede kwartaal 2018 zal moeten betaald worden tegen 30 juni 2019
• De bijdrage van het derde kwartaal 2018 zal moeten betaald worden tegen 30 september 2019
• De bijdrage van het vierde kwartaal 2018 zal moeten betaald worden tegen 15 december 2019

Deze maatregel geldt niet voor regularisaties van verstreken periodes, noch voor reeds betaalde bijdragen. De zelf- 
standige moet vóór 30 juni 2018 een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn  socialeverzekeringsfonds, met vermelding 
van de bedrijfsnaam en de exploitatiezetel, het ondernemingsnummer en documenten die aantonen dat zijn activiteit 
schade heeft geleden door de VEVIBA-crisis (bijvoorbeeld: verlies omzetcijfer, vernietiging van rundsvlees…).

Bron: Partena Professional
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Overheidsopdrachten bieden bedrijven enorme kansen om 
zich commercieel te ontwikkelen. Maar voor kmo’s leken 
overheidsopdrachten tot nu toe onbereikbaar, wegens:

• te veel rompslomp,
• te zware toegangsvoorwaarden,
• te beperkte kansen op succes.

In 2017 nam de federale regering concrete maatregelen 
om kmo’s gemakkelijker toegang te geven tot overheids- 
opdrachten.

Enkele voorbeelden van deze maatregelen:
•  Alles verloopt nu online, van het bestek tot de  

offerte. Dat zorgt voor meer transparantie en minder 
administratiekosten.

•  De selectiecriteria zijn aangepast aan de aard van de 
opdracht. De prijs is dus niet het enige wat telt!

•  Overheidsopdrachten worden nu standaard in perce-
len verdeeld, zodat zelfs de kleinste bedrijven kans 
maken.

•  Opdrachten tot 30.000 euro verlopen nu nog een-
voudiger, dankzij de zogeheten "aanvaarde factuur".

Hoe raadpleegt u de lopende 
aanbestedingen?
Ga naar de lijst van overheidsopdrachten en zoek op-
drachten die u interesseren op https://enot.publicprocu-
rement.be 

Hoe blijft u op de hoogte van 
nieuwe aanbestedingen?
Heel eenvoudig: registreer u gratis op het e-Procurement 
platform (https://my.publicprocurement.be).

Zodra u een profiel hebt aangemaakt, kunt u de toepassing 
e-Notification gebruiken om opdrachten te selecteren die 
u interesseren.

Allerlei functies helpen u om snel en eenvoudig opdrachten 
te vinden. U kunt bijvoorbeeld:

•  Zoekprofielen opstellen en "messaging" inschakelen. 
e-Notification controleert dan elke dag of er aanbeste-
dingen zijn die voldoen aan de criteria van uw zoekpro-
fielen. Zodra e-Notification dergelijke aanbestedingen 
vindt, ontvangt u een lijstje via e-mail.

•  Een visitekaartje van uw onderneming aanmaken voor 
de aanbestedende overheden. Het geeft uw bedrijf 
een grotere zichtbaarheid, vooral op de Free Market 
(voor opdrachten die onder de nationale publicatie-
drempel vallen). Aan de hand van de visitekaartjes 
zoeken aanbestedende overheden online naar mo-
gelijke kandidaten om een opdracht uit te voeren.

Bron: FOD Economie

Meedoen aan overheidsopdrachten wordt  
gemakkelijker. Kmo, ga voor goud!
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Deeltijds werk:  
de nieuwigheden sinds 1 oktober 2017

De wet van 5 maart 2017 betreffende het 
werkbare en wendbare werk heeft een aantal 
aspecten van deeltijds werk vereenvoudigd 

en gemoderniseerd. Hierbij lag de klemtoon op 
een verlichting van de administratieve last voor de 
werkgever. 

Naast deze administratieve vereenvoudiging zal het krediet 
aan bijkomende uren zonder overloon voor een werknemer  
die deeltijds werkt in een flexibele arbeidsregeling,  
worden uitgebreid.

Deze maatregelen zijn op 1 oktober 2017 van kracht 
geworden.

In het raam van de administratieve vereenvoudiging wer-
den echter overgangsmaatregelen voorzien voor werk-
gevers die vóór 1 oktober 2017 deeltijdse werknemers 
tewerkstelden in een flexibele arbeidsregeling. Deze werk-

gevers kregen vanaf 2 oktober 2017 extra zes maanden de 
tijd om hun arbeidsreglement te doen overeenstemmen 
met de nieuwe bepalingen van de wet van 5 maart 2017. 
Als het ondertussen niet is gebeurd, is het absoluut nood- 
zakelijk om dit nú te doen. 

Tot de inwerkingtreding van het bijgewerkte arbeids- 
reglement en ten laatste tot 1 april 2018, blijven de vroegere  
regels van kracht. 

De extra termijn om zich aan te passen bestaat echter 
niet voor werkgevers die, vóór 1 oktober 2017, nog geen 
deeltijdse werknemers in een flexibele arbeidsregeling 
tewerkstelden.

Bron: Partena Professional
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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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