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Tijdens de afgelopen legislaturen is een aantal maatregelen genomen ten gunste van zelfstandigen. Hierbij horen bijvoorbeeld for-
mules om de sociale bijdragen van zelfstandigen – o.a. starters – te verlagen. Ook het sociale statuut van zelfstandigen is verbeterd, 
met onder meer een betere toegang tot het overbruggingsrecht (een soort recht op een werkloosheidsuitkering voor sommige 
zelfstandigen), bijstand ingeval van een geboorte of voor mantelzorgers. Ook de gewesten hebben steunmaatregelen tot stand 
gebracht, vaak in de vorm van bonussen. 

Allemaal positieve maatregelen uiteraard, hoewel de weg nog lang is voordat zelfstandigen dezelfde bescherming genieten als 
loontrekkenden. Om van deze steun gebruik te maken, is voorafgaande informatie een noodzaak. Helaas blijven zelfstandigen onvol-
doende op de hoogte van zulke maatregelen. 

In een nota die minister Ducarme op 20 september aan de sociale-zekerheidsfondsen 
richtte – en die ook in de pers aan bod kwam – wees de minister op dit gebrek aan 
informatie, waardoor niet alleen deze steun wordt gemist, maar ook de zelfstandige 
zijn project riskeert op te geven. 

Daarom vraagt hij de fondsen, ondanks het vele werk dat zij verzetten, om onder toe-
zicht van het RSVZ actieplannen op te stellen voor een betere kwaliteit van de informa-
tie aan zelfstandigen!

Van onze kant proberen wij u zoveel mogelijk te informeren over al deze mogelijkhe-
den. In dit nummer van Izeomag vindt u een didactisch dossier over verschillende 
mogelijkheden om uw sociale bijdragen te betalen: vermindering van de bijdragen, 
betalingsplan, opheffing van de verhogingen, vrijstelling van bijdragen... Een ander artikel legt aan Brusselse zelfstandigen uit hoe 
ze de door het Brussels Gewest gecreëerde steunmaatregelen kunnen opsporen. Wist u bijvoorbeeld dat u van het Gewest een 
belangrijke financiële bijdrage kunt krijgen om uw website op te zetten, om de toegang tot uw gebouwen te vergemakkelijken voor 
personen met een beperkte mobiliteit of om deel te nemen aan een beurs in het buitenland? 

In deze Izeomag krijgt u bovendien een korte uitleg over de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen, waar we in onze 
volgende edities uitgebreider op terug zullen komen. Dit Wetboek is al sinds 1 mei van kracht voor nieuwe ondernemingen. Voor 
alle voordien bestaande ondernemingen treedt het op 1 januari aanstaande in werking. De ondernemingen hebben dan vier jaar om 
aan de eisen te voldoen. Niet vergeten!

Tot slot hebben we de gewestelijke beleidsverklaringen van Brussel en Wallonië onder de loep genomen (de Vlaamse was nog niet 
beschikbaar bij het afronden van deze editie). We geven u een eerste mening hierover. Aarzel niet om contact met ons op te nemen 
om onze standpunten verder te verfijnen. 
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Inwerkingtreding van het nieuwe  
Wetboek van Vennootschappen

Op 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen in werking 
getreden. Samengevat: moderner, eenvoudiger 

en beter aangepast!

Voor nieuwe vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019, 
is het nieuwe wetboek onmiddellijk van toepassing.

Voor bestaande vennootschappen zal het nieuwe wetboek 
echter vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn. Vanaf die 
datum hebben zij 4 jaar de tijd om hieraan te voldoen (wij-
ziging van de statuten of keuze van een nieuwe rechtsvorm 
indien de vorige niet meer bestaat).

Goed om weten:
•  Indien een onderneming haar statuten wijzigt vóór 2020, 

is het nieuwe wetboek automatisch van toepassing.
•  Indien een bestaande onderneming geen stappen on-

derneemt, dan worden haar statuten automatisch ge- 
wijzigd op 1 januari 2024.

De krachtlijnen van de hervorming 
Vermindering van het aantal vennootschapsvormen
Er blijven slechts 9 vennootschapsvormen over (in plaats 
van 17). De meest voorkomende zijn de Naamloze Ven-
nootschap (NV), de Besloten Vennootschap (BV), de 
Coöperatieve Vennootschap (CV) en de Maatschap.

Afschaffing van het oprichtingskapitaal
Er is niet langer een wettelijk minimumkapitaal vereist om 
een BV of CV op te richten (vroeger was € 18.550 vereist).

De oprichters moeten een gedetailleerd financieel plan 
indienen met een beschrijving van de activiteiten van de 
vennootschap, een overzicht van de financieringsbronnen, 
een prognose van de resultatenrekening over een periode 
van minimum 2 jaar na de oprichting enz.

Let op: de oprichters zijn gedurende de eerste drie jaar 
van de oprichting van de vennootschap aansprakelijk voor 
dit financiële plan.

De BV en de NV kunnen opgericht worden door één en-
kele bestuurder.

Aansprakelijkheid van de bestuurders
Deze wordt bepaald op basis van de grootte en de omzet 
van de vennootschap (en is voortaan beperkt tot een be-
drag tussen € 12.500 en € 12.000.000).

Elektronische communicatie
De nieuwe wet staat elektronische communicatie toe. Zo 
kan de vennootschap bijvoorbeeld een e-mailadres regis-
treren om bepaalde officiële brieven naar aandeelhouders 
en bestuurders te versturen.

Theorie van de maatschappelijke zetel
Het vennootschapsrecht van het land waar de maatschap-
pelijke zetel is gevestigd, is van toepassing. De ven-
nootschappen hangen niet meer af van de plaats waar 
de werkelijke zetel (de hoofdzetel) is gevestigd.Houd er 
rekening mee dat deze regel alleen van toepassing is op 
het vennootschapsrecht. Dit verandert niets aan de fiscale, 
sociale, insolventie- of milieuwetgeving.
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Premies voor Brusselse KMO’s:  
de nieuwigheden

Voor KMO’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
bestaan er een twintigtal premies dankzij Brussel 
Economie en Werkgelegenheid. Een overzicht van 

de nieuwe steunmaatregelen.  

Of u nu een traiteurdienst, een IT-bedrijf of een architecten-
bureau beheert, u kunt financiële steun genieten dankzij 
Brussel Economie en Werkgelegenheid. Dit zijn in elk geval 
terugbetalingen. Ze worden toegekend als uw onderne-
ming aan bepaalde criteria voldoet. Het eerste daarvan is 
natuurlijk dat de exploitatiezetel (en dus niet louter en alleen 
de maatschappelijke zetel) in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest is gevestigd. Deze premies zijn niet nieuw maar heb- 
ben wel een hervorming doorstaan sinds de investituur van 
de regering in 2014. “Om deze revisie te plannen hebben 
we bijeenkomsten en workshops georganiseerd tussen de 
verscheidene belangrijke spelers, waaronder KMO’s, banken 
en kabinetschefs”, vertelt Stéphanie Sauvage, hoofd van de 
Directie Steun aan Ondernemingen. “Deze besprekingen 
en workshops resulteerden in een nieuwe verordening, die 
in mei 2018 werd aangenomen.”  

Sinds 1 december 2018 zijn vier premies operationeel. U 
kunt bijvoorbeeld een terugbetaling krijgen als u grond 
koopt of een gebouw laat oprichten of inrichten. U kunt ook 
5 tot 30% terugbetaling krijgen als u machines, apparatuur 
of zelfs een handelszaak koopt. Verder is er een nieuwe 
steun voor zelfstandigen en kleine bedrijven die oude be-
drijfsvoertuigen willen vervangen omdat die in de lage 
emissiezone (LEZ) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
niet meer mogen rijden. In bepaalde sectoren kunnen micro- 
en kleine bedrijven zodoende tot 3000 euro ontvangen ter 
vervanging van een bedrijfsvoertuig van de categorie N1. 

Jaarlijks 6000 subsidies  
aan Brusselse bedrijven   
Op 25 maart is bovendien een twaalftal nieuwe premies 
van kracht geworden. Sommige daarvan bestonden al, 
maar zijn hervormd. Zo bijvoorbeeld de opleidingstoelage 
en de consultancypremie. Werkelijk nieuw is de betere 
steun aan starters. “Wij vergoeden een percentage van de 
kosten van de onderneming. Voor starters ligt dit percen-
tage hoger”, aldus nog Stéphanie Sauvage. De premie 
voor de creatie van een website en een e-commerce site 
werd uitgebreid. U krijgt maximaal 5000 euro (40 tot 60% 

van het totale bedrag) terugbetaald voor de creatie van 
uw website, maar nu ook voor de vernieuwing van deze 
website, de positionering of herpositionering van uw on-
line verkopen of de uitvoering van een audit. Nieuw is de 
subsidie voor de aanleg van infrastructuur voor mensen 
met een beperkte mobiliteit. U kunt tot 40% terugbetaald 
krijgen als u toegangshellingen, een speciale deur of een 
andere voorziening installeert. En dan zijn er de subsidies 
voor buitenlandse handel, met een gedeeltelijke terugbe-
taling van prospectiereizen in het buitenland, deelnames 
aan beurzen in het buitenland, de tijdelijke verhuur van een 
prospectiekantoor buiten België of nog het inwinnen van 
advies over het deponeren van een merk of certificering 
in het buitenland. De premies voor de opwaardering naar 
HACCP-normen (in de horeca) blijven bestaan en er wordt 
nu ook steun aangeboden voor de circulaire economie. 
“Alles bij elkaar gerekend verstrekken we ongeveer zes-
duizend subsidies per jaar aan Brusselse KMO’s”, besluit 
Stéphanie Sauvage. Houd er echter rekening mee dat 
deze premies steeds onder bepaalde voorwaarden worden 
toegekend. Bovendien moeten ze worden aangevraagd 
vooraleer u kosten maakt en ze worden steeds uitbetaald 
aan de hand van facturen, d.w.z. na de levering van de 
dienst of de uitvoering van de investering.  

Meer informatie: http://werk-economie-emploi.
brussels/nl/subsidies-voor-ondernemers

Bron : Géry Brusselmans – Brussel Metropool, Beci   

I Z E O M A G  -  O K T O B E R  2 0 1 9
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Uw sociale zekerheidsbijdragen zijn soms een 
zware financiële last voor u, als zelfstandige. Gaat 
het momenteel niet zo goed met uw zaken? In dat 

geval ervaart u misschien moeilijkheden om uw sociale 
bijdragen te betalen. Er bestaan mogelijkheden om 

deze tijdelijke of permanente problemen aan te pakken, 
zonder uw sociale rechten (de gezondheidszorg o.a.) 
in gevaar te brengen. Wij stellen u deze verschillende 
opties voor. Ze moeten in chronologische volgorde 
worden onderzocht.

De vermindering van de sociale 
zekerheidsbijdragen
Principe

Aan het begin van elk jaar geeft uw Sociaal Verzekerings-
fonds eerst een kwartaalbijdrage aan op basis van uw 
geïndexeerde inkomen van drie jaar geleden. Deze sociale 

bijdragen worden geregulariseerd – naar boven of naar 
beneden – wanneer de FOD Financiën uw definitief belaste 
inkomsten voor het betreffende jaar meedeelt.

Als uw huidig inkomen aanzienlijk lager ligt dan drie jaar 
geleden, hebt u de mogelijkheid om te anticiperen op 
toekomstige regularisaties en uw Sociaal Verzekerings-
fonds te vragen om het bedrag van uw sociale bijdragen 

Zelfstandige in moeilijkheid: de"klassieke" mogelijkheden

Minder inkomen?  
Wat zijn de mogelijkheden 
voor de betaling van de 
sociale zekerheidsbijdragen?

I Z E O M A G  -  O K T O B E R  2 0 1 9

•  Aanpassing van 
de sociale bijdra-
gen aan de reële 
situatie van de 
zelfstandige

•  Herzienbare voor-
lopige bereke-
ningsbasis

• Primostarter

Daling van  
de bijdragen

•  Mogelijkheid tot 
spreiding van beta-
lingen

•  Aanpassing 
volgens uw mid-
delen

•  Berekening van 
de intrest ge-
handhaafd

Betaalplan

•  Voorwaarde: 
betaling van de 
bijdragen

•  Met redenen 
omkleed verzoek

•  Bevoegdheid van 
het RSVZ

Opheffing  
van verhogingen

•   Sinds 01/01/2019,  
overdracht van 
bevoegdheden van 
de FOD naar het 
RSVZ

•  Vrijstellingsovereen-
komst voor ZW 
= Overeenkomst 
vrijstelling van RS

•  12 dagen 
beroepstermijn

•  Mogelijkheid om het 
verzoek in te dienen 
via het RSVZ-portaal

Vrijstelling
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INVALSHOEK

Er bestaan een aantal 
mogelijkheden om tijdelijke  
of permanente moeilijkheden  
te verlichten, zonder echter  
uw sociale rechten in het  
gedrang te brengen.
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te verlagen op basis van een van de wettelijk vastgestelde 
drempels. Deze drempels zijn afhankelijk van de aard van 
uw verplichting. 

U moet ook objectief bewijs leveren van uw verminderd 
inkomen (wegens gezondheidsproblemen, ziekenhuisop-
name, geboorte van een kind, daling van de omzet, dalende 
trend van het inkomen, faillissement van een grote klant, 
enz.)

Primostarter

Zelfstandigen in hoofdberoep hebben de mogelijkheid 
om tijdens het eerste jaar van activiteit een verlaagde mi-
nimumbijdrage te betalen. 

U wordt als primostarter beschouwd als u zelfstandige in 
hoofdberoep bent en op geen enkel moment gedurende 
de twintig kwartalen voor het begin of de hervatting van 
uw zelfstandige activiteit, een zelfstandige in hoofdberoep 
was of een zelfstandige arbeidskracht gelijkgesteld met een 
arbeidskracht in bijberoep (= art.37).

Als u uw activiteit als hoofdberoep begint, kunt u dus voor 
de eerste vier heffingskwartalen een vermindering van uw 
sociale bijdragen krijgen. Alle sociale-zekerheidsrechten 
(pensioen, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, kin-
derbijslag) blijven behouden, ook al betaalt u slechts een 
verminderde bijdrage.

Deze vermindering kan alleen plaatsvinden als u kunt aan-
tonen dat uw inkomen voor het bijdragejaar waarin één of 
meerdere van deze eerste vier kwartalen zich bevinden, 
de wettelijk vastgestelde drempel niet zal overschrijden.

Het betalingsplan
Een terugbetalingsplan laat u toe om (geheel of gedeeltelijk) 
onbetaalde schulden die betrekking hebben op uw sociale 
zekerheidsbijdragen te beheren. Aangezien uw situatie als 
zelfstandige zeer specifiek is, is uw terugbetalingsplan dat 

ook. Neem contact op met uw sociale-verzekeringsfonds 
om de beste oplossing voor u te vinden.

De gouden regel: voorzie de kortst mogelijke terugbeta-
lingstermijn. Houd ook rekening met de volgende punten:

•  Een aflossingsplan is alleen mogelijk voor vervallen schul-
den.

•  De maandelijkse terugbetalingen van uw plan komen bo-
venop uw nieuwe sociale bijdragen. U moet ze natuurlijk 
blijven betalen. 

•  Verhogingen en intresten worden nog steeds elk kwartaal 
berekend op het saldo van de sociale bijdragen.

Het opheffen van verhogingen
Waarschijnlijk kent u de ongemakken van laattijdige beta-
ling, zelfs voor één dag: als u uw sociale bijdragen te laat 
betaalt, ondergaat u verhogingen. 3% per kwartaal en 7% 
per jaar … Dit neemt al gauw zorgwekkende proporties aan.

U kunt op elk moment uitstel voor deze verhogingen aanvra-
gen. Echter uitsluitend op voorwaarde dat u het merendeel 
van al uw sociale bijdragen betaald hebt.

De goedkeuring van uw aanvraag valt onder de verantwoor-
delijkheid van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekerin-
gen der Zelfstandigen (RSVZ).

In uw aanvraag moet u de redenen voor de vertraging in uw 
betalingen toelichten. U kunt verschillende redenen opge-
ven: een onverwacht hoge factuur, een medisch probleem 
dat uw activiteit beperkt of een laattijdige betaling van 
een klant. Ook wordt rekening gehouden met door de 
overheid erkende overmacht. U kunt echter niet beweren 
dat u uw vervalbericht niet hebt ontvangen. U wordt inder-
daad geacht op de hoogte te zijn van de driemaandelijkse 
verplichting om uw sociale bijdrage te betalen. 7
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Vrijstelling van sociale-zekerheids-
bijdragen
Als u, ondanks de vorige opties, nog steeds niet in staat 
bent om uw sociale bijdragen te betalen, kunt u een vrij- 
stelling van bijdragen aanvragen.

U moet dan aantonen dat u tijdelijk in een moeilijke eco-
nomische of financiële situatie verkeert, waardoor u uw 
bijdragen niet kunt betalen. 

Voorbeelden: daling van het brutoberoepsinkomen of van 
de omzet, essentiële uitzonderlijke uitgaven of investerin-
gen, uw activiteit betreft een sector die erkend wordt als 
in crisis verkerend (rundvlees, fruitteelt, landbouw, enz.).

De vrijstelling van bijdrage kan volledig of gedeeltelijk zijn 
en kan betrekking hebben op voorlopige bijdragen of op 
de bijdrageverhoging die u verschuldigd bent na de regula-
risatie van uw bijdragen op basis van uw werkelijk inkomen.

Deze vrijstelling van bijdragen behoudt echter uw rechten 
op gezondheidszorg, maar wordt niet in aanmerking ge-
nomen bij de berekening van uw pensioen.

Voorwaarden voor het indienen van de aanvraag:

•  U bent zelfstandige in hoofdberoep, meewerkende 
echtgeno(o)t(e), primostarter, student-zelfstandige met 
volledige sociale-zekerheidsbijdragen of zelfstandige 
gepensioneerde.

•  U kunt geen vrijstelling aanvragen voor bijdragen in ver-
band met een bijberoep of voor verminderde bijdragen 
als student-zelfstandige of in het raam van een activiteit 
die als bijberoep wordt beschouwd.

•  U bewijst dat u tijdelijk in een moeilijke financiële of econo-
mische situatie verkeert, waardoor u uw bijdragen niet kunt 
betalen. U dient uw aanvraag binnen de 12 maanden in.

Beoordeling van uw aanvraag

Sinds 1 januari 2019 is het RSVZ (en niet langer de FOD 
Sociale Zekerheid) bevoegd voor de vrijstelling van sociale 
bijdragen.

Het RSVZ beoordeelt uw situatie op basis van de redenen 
die bij de aanvraag worden ingeroepen.

Bij het RSVZ wordt ook een beroepscommissie opgericht 
die het mogelijk maakt beroep ten gronde in te stellen 
tegen de beslissing.

Indiening van het verzoek

Om het verzoek in te dienen, zet u de volgende stappen:

•  U vult een vrijstellingsformulier in, ondertekent het en 
stuurt het naar uw sociale-verzekeringsfonds per aange-
tekende brief of via een verzoek. 

•  U vult uw aanvraag rechtstreeks in bij het RSVZ 
via de website van de sociale zekerheid op het 
volgende adres: https://www.socialsecurity.be/
citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm

Hoe zit het met aanvragen tot opheffing van hoofdelijke 
aansprakelijkheid?

In geval van bijdragen die door hun mandatarissen of ven-
noten verschuldigd zijn, kunnen bedrijven niet langer een 
verzoek tot opheffing van hun hoofdelijke aansprakelijkheid 
indienen. Alleen de zelfstandige kan een verzoek om vrij- 
stelling indienen en dit zou dus gelden voor de hoofdelijk 
aansprakelijke persoon. De zelfstandige kan echter nog 
steeds vragen om een opheffing van de hoofdelijke aan- 
sprakelijkheid voor de sociale-zekerheidsbijdragen die zijn 
helper verschuldigd is.

Als u, ondanks al deze mogelijkheden, uw activiteiten helaas 
moet staken vanwege economische moeilijkheden, moet u 
er zich van bewust zijn dat u onder bepaalde voorwaarden 
steun kan krijgen in het raam van het overbruggingsrecht. 
Voor meer informatie neemt u best contact op met uw 
Sociaal Verzekeringsfonds.
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Law Right:  
er leeft vriendschap in het recht...

Functie: Advocaat
Een creatieve ontwerper van nauwgezette, praktische en 
rendabele juridische oplossingen … Wellicht een goede 
definitie van Law Right, een onafhankelijk fiscaal ad-
vocatenkantoor, gespecialiseerd in zakelijk recht voor 
KMO's. Het kantoor werd in 2002 opgericht door Mees-
ter Christophe Boeraeve. Het adviseert en begeleidt zijn 
cliënten bij de ontwikkeling van hun bedrijf, met behulp 
van de unieke ‘6 C’-methode.

Getuigenis:  
“De activiteiten van onze cliënten kennen en begrijpen, dat 
spreekt voor zich”, stelt Mr Boeraeve. “Maar met hen bouwen 
wij ook langdurige samenwerkingsverbanden, diversificatie en 
verkenningen. Ook al benaderen we daarvoor andere gebie-
den van het recht, andere zakelijke sectoren of andere locaties. 
En uiteraard luisteren we veel meer dan we zelf praten.”

Bij Law Right past het team van advocaten gespecialiseerd in 

zakelijke recht, privacy, bescherming van persoonsgegevens 
en internationale fiscale aangelegenheden, een originele me-
thode toe: de 6 Checks of ‘6 C’. Dankzij hun veelvuldige exper-
tise spelen de advocaten een echte adviserende rol, ongeacht 
de problematiek en de sector waarin de cliënt actief is. “Wij 
ondersteunen niet alleen KMO’s, maar ook organisaties uit de 
sociale en non-profit sector, ondernemers, hogere kaderleden 
en zelfstandigen”, verduidelijkt Christophe Boeraeve.

Een onverwachte aanpak
"Als advocaten beschouwen wij het recht en de wet als de meest 
nuttige mechanismen die de mens heeft ingesteld om vrede en 
harmonie tussen volkeren en mensen te waarborgen. Er leeft 
zelfs vriendschap in het recht. De essentie ervan is namelijk 
wederzijds respect en empathie tussen twee of meer mensen.”

Een nogal verrassende uitspraak in de mond van een ad-
vocaat gespecialiseerd in fiscaliteit en privacy, maar gelijk 
heeft hij: zonder recht bestaat er geen menselijkheid. Dankzij 
het recht leven we in een relatieve veiligheid, ontvangen 
loontrekkenden elke maand hun salaris, kunnen wij onder-
nemen en waarde creëren, gebouwen of auto’s kopen of 
gewoon in de supermarkt gaan winkelen zonder een voed-
selvergiftiging te riskeren.

“In het recht bestaat er genegenheid, een verlangen om 
te helpen, om zorgen weg te nemen, om zaken vlot te 
krijgen en bescherming te bieden volgens de wet”, aldus 
Mr Boeraeve. Op die manier krijgen cliënten ook een beter 
inzicht in problemen en mogelijke oplossingen. Ze kunnen 
vervolgens beter aan hun projecten of dromen sleutelen, 
met een grotere kans om die waar te maken. Doorheen het 
ganse verloop komen advocaat en cliënt regelmatig samen 
om de balans op te maken, hier en daar wat bij te sturen en 
samen vooruitgang te boeken.
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De ‘6 C’ methode:
https://www.law-right.com/about-us/6-checks-to-optimize-your-case/
http://bit.ly/6csmethode

Om online een afspraak aan te vragen:
http://ow.ly/PqGw30a5Zyo & https://www.facebook.com/lawrightallright/

Contact en verdere informatie:
LAW RIGHT - Louiselawyers c.v.b.a. • Info@law-right.com 
Brugmannlaan, 183 - 1190 Brussel - België • T : +32 2 643 11 00 • W : www.law-right.com



Het meerderheidsakkoord van de Brusselse rege-
ring werd op 17 juli bereikt, als eerste van de drie 
Gewesten. Rudy Vervoort staat paraat voor een 

derde legislatuur met een team waarin de centrumpartijen 
plaats ruimen voor de Groen en Ecolo. Het team is ook aan-
zienlijk verjongd. 

Voor de zelfstandigen en KMO's wordt Bernard Clerfayt 
(Défi) ons voornaamste aanspreekpunt. Hij is in de nieuwe 
Brusselse regering bevoegd voor werkgelegenheid, be-
roepsopleiding en de digitale transitie, allemaal belangrijke 
thema's voor zelfstandigen. Ook de economische transitie 
(toevertrouwd aan Barbara Trachte – Écolo) en de mobiliteit 
(Elke Van den Brandt – Groen) krijgen onze volle aandacht. 

Het werk verricht door Bernard Clerfayt's voorganger Didier 
Gosuin wordt vrij unaniem gewaardeerd. Zo bijvoorbeeld 
de Small Business Act (SBA) en de 77 daarin opgenomen 
maatregelen, afgestemd op de behoeften van de KMO’s. 
Alles daarvan kon niet worden uitgevoerd, maar niemand 
betwist dat vooruitgang werd geboekt dankzij dit door-
tastende plan. Hopelijk zet de nieuwe regering deze ins-
panningen voort. 

Wat vinden we in de nieuwe Gewes-
telijke Beleidsverklaring (GBV)? 
De regering bevestigt ten eerste dat ze de dynamiek van 
de SBA wil voortzetten om het onthaal en het behoud van 
nieuwe ondernemingen in Brussel te ondersteunen, om de 
opvang van toekomstige ondernemers en handelaars te ra-
tionaliseren en om administratieve procedures te beperken. 

In ons memorandum benadrukten wij de noodzakelijke 
steun aan de circulaire economie. Wij werden gehoord: de 
regering wijdt er een hoofdstuk aan. 

Ander goed nieuws: de regering verklaart dat ze de im-
plementatie van het digitale eenheidsplatform MyBEE wil 
afronden. Dit platform zal de ondernemers één enkele 
interface bieden om online aanvragen voor overheidssteun 

in te vullen. Het is namelijk noodzakelijk om al de 
bestaande platforms te rationaliseren. 

Wat de starters betreft, verwelkomen wij het voor-
nemen om startcheques te creëren waarmee starters 
toegang krijgen tot juridische, boekhoudkundige 

en managementbegeleiding. Dit zou de reeds door 1819 
aangeboden steun moeten aanvullen. 

Inzake financiering scoorde het Brusselse Gewest minder 
goed dan het Waalse en het Vlaamse. De regering reageert 
met een nieuw financieringsinstrument voor Brusselse on-
dernemers, afgeleid van de ‘prêts coup de pouce’ (in Wallo-
nië) en de Win-Win formule (in Vlaanderen). Hiermee kunnen 
particulieren geld lenen aan bedrijven en zelfstandigen en 
tegelijkertijd een belastingvoordeel genieten in de vorm 
van een belastingkrediet.

We zijn ook blij te zien dat de steun aan het vrouwelijke 
ondernemerschap niet over het hoofd werd gezien, met 
een versterking van het starterspakket voor vrouwen in het 
bedrijfsleven. Wij zullen aandacht besteden aan de concrete 
maatregelen hiervan. 

Op het gebied van e-commerce is het belangrijk om aan 
de bewustwording te blijven werken en handelaren op te 
leiden. Online aanwezigheid is ondertussen een noodzaak. 
We zullen daarom het project ondersteunen om 1819 te 
belasten met cycli van korte gratis seminars met praktisch 
advies over e-commerce. Wij zullen ook de levering van 
basistools aan handelaars ondersteunen om hun online 
zichtbaarheid en aanwezigheid te verzekeren.

De wil om ondernemers gedurende hun hele levenscyclus 
optimaal te ondersteunen en te begeleiden, met name door 
hun digitalisering te stimuleren en hun bedrijf internationaal 
te ontwikkelen, is zeker positief. Ook hier wachten we op 
concrete maatregelen. 

Op het gebied van mobiliteit is de intelligente kilome-
terheffing, die we in ons memorandum hadden aangekaart, 
ondertussen aangenomen. Toch riskeert het overleg tussen 
de Gewesten, dat essentieel is voor een eerlijke en samen-
hangende uitvoering, niet van een leien dakje te lopen. 
Anderzijds werd er rekening gehouden met onze vraag 
naar een beter beheer van de werven en bouwwerven. We 
zullen al deze dossiers nauwlettend in de gaten houden.

Gewestelijke Beleidsverklaring  
Brussel
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Het Waalse regeerakkoord dat begin september werd 
gesloten, resulteerde in een regenboogcoalitie. Elio 
Di Rupo (PS) zal dit team leiden en hierbij wellicht 

slimmigheid aan de dag moeten leggen. 

Onze belangrijkste contactpersoon wordt Willy Borsus (MR). 
Hij volgt Pierre-Yves Jeholet (MR) op als gewestelijke mi-
nister van economie. De voormalige federale minister van 
KMO's, zelfstandigen en de middenstand had tijdens zijn 
federaal mandaat aandacht voor onze behoeften. Hopelijk 
zal dit ook in deze legislatuur het geval zijn, vooral omdat 
de man van Ciney naast de economie ook zal instaan voor 
buitenlandse handel, innovatie en digitale technologie. 
Allemaal bevoegdheden die van invloed kunnen zijn op 
zelfstandigen en KMO’s. 

Andere gesprekspartners zijn voortaan Christie Morreale 
(PS), die onder meer bevoegd is voor Werkgelegenheid, 
Valérie de Bue (MR) voor Administratieve Vereenvoudiging 
en Philippe Henry (Écolo) voor Mobiliteit. 

De gewestelijke beleidsverklaring (Déclaration de Politique 
Régionale – DPR) werd uitvoerig in de pers en door het 
maatschappelijk middenveld besproken. De inhoud berust 
op concepten van ecologische, sociale, economische en 
democratische overgang. Iedereen erkent het wilskrachtige 
karakter ervan maar vraagt zich af hoe al deze maatregelen 
gefinancierd zullen worden. De regering heeft zich er na-
melijk toe verbonden geen nieuwe belastingen te heffen. 

Wat zijn van onze kant de belangrijk- 
ste aandachtspunten?  
De regering beseft duidelijk dat nieuwe werkgelegenheid ook 
starters omvat, die een zelfstandige activiteit op gang brengen. 
Ze voorziet daarom in een uitgebreid ondersteuningsplan 
dat diagnose, ontwikkeling van vaardigheden en juridische 
en boekhoudkundige aspecten inhoudt. Deze diensten zijn 
aan het recent gecreëerde 1890-platform toegevoegd – en 
bijzonder welkom. 

Een heel hoofdstuk is aan de circulaire economie gewijd. 
Naast uitzichten voor de ecologische uitdagingen, biedt de 
kringloopeconomie kansen voor zelfstandigen en KMO's. We 
hebben het er in ons memorandum al over gehad. 

Wallonië zegt zijn steun aan zelfstandigen, ZKO’s en KMO's te 
willen versterken. Daar kunnen we het er alleen maar mee eens 

zijn. Steun aan mentoring is een van de voorziene invalshoeken. 
We kijken uit naar meer details over dit interessant initiatief. 

Wij waarderen ook de vastberadenheid om de administratieve 
vereenvoudiging kordaat aan te pakken. Ook dit was een 
belangrijk punt in ons memorandum. Eén enkel portaal, de 
veralgemening van het 'Only once'-principe en de volledige en 
gedigitaliseerde traceerbaarheid van het dossier zijn stappen 
in de goede richting. Ondanks het gebrek aan detailinformatie, 
waarderen wij dat het principe van de KMO-toets (Test PME 
– analyse van de impact van elke nieuwe reglementering op 
de KMO’s) wordt aangehaald. 

De aangekondigde verkorting van de betalingstermijnen is van 
cruciaal belang om KMO’s ertoe aan te zetten in te schrijven 
op overheidsopdrachten. Wij zullen hier bijzondere aandacht 
aan besteden. 

De regering kondigt een herontwerp van de steunmaatregelen 
voor bedrijven aan. Dat is goed nieuws. Hopelijk zullen de 
aangekondigde voorwaarden, zoals de milieucriteria, de be-
drijfswereld niet afschrikken, met als gevolg een vermindering 
van de gebruikte overheidsmiddelen. 

Vrouwelijk ondernemerschap wordt niet vergeten: er komt 
steun voor de oprichting van incubatoren voor vrouwelijke 
starters. 

Uiteraard speelt digitale technologie ook een belangrijke rol, 
zowel voor de administratie zelf als bij de ondersteuning van 
zelfstandigen en KMO’s die aan hun digitalisering sleutelen. 
We koesteren hoge verwachtingen bij de versterking van het 
plan Digital Wallonia. 

Wat de mobiliteit betreft, verheugen we ons erom dat de 
focus vooral gericht is op de ecologische impact, met een 
versterking van het aanbod aan openbaar vervoer, de aan-
moediging van zachte mobiliteit enz. Daar staan wij volledig 
achter, op voorwaarde dat ook aandacht wordt besteed aan 
de behoeften aan snelheid en prestaties van bedrijven, zowel 
voor personen- als voor goederenvervoer. De aanleg van 
intelligente wegen (met informatieborden en weergave van 
snelheidsbeperkingen die variëren naargelang de om- 
standigheden) beantwoordt aan onze verwachtingen. 
Minder positief is het uitblijven van elk initiatief om 
werven beter te coördineren. Deze werven zijn nochtans 
een van de belangrijkste oorzaken van congestie op 
onze wegen en snelwegen. 

Gewestelijke Beleidsverklaring   
Wallonië
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