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D rie op tien facturen van zelfstandigen of KMO’s worden laattijdig betaald, dus na de wettelijke termijn van 30 dagen. 
Erger nog: voor één factuur op tien komt de betaling pas na 90 dagen of zelfs nooit! 

In deze materie geven de overheidsdiensten niet bepaald het goede voorbeeld!

Een dergelijke situatie is ondraaglijk voor zelfstandigen en KMO-bedrijfsleiders. De impact beperkt zich niet tot de thesaurie 
of de financiële gezondheid (het onbetaalde werk werd wel degelijk gepresteerd, benodigdheden werden aangekocht en het 
personeel werd ervoor betaald). Wat onvoldoende wordt onderstreept, is dat ook de gemoedsrust er letterlijk aan kapot gaat! 

Om zich tegen wanbetalers te behoeden, zijn er de klassieke aanbevelingen: sterkere 
algemene voorwaarden voor verkoop of service, voorschotten, een voorzichtige selec-
tie van klanten enz. Allemaal goed en wel, maar in een onzekere economische context 
stellen ondernemers zich vaak niet te kieskeurig op als een bestelbon binnenvalt. 

De zelfstandige staat nogal machteloos tegenover een wanbetaler, zeker als de 
schuldenaar van kwade trouw getuigt en het onbetwistbare toch betwist. Een gerech-
telijke procedure zou de schuldeiser waarschijnlijk gelijk geven, maar wat zou hiervan 
de kost zijn en hoelang zou het aanslepen? Alle andere oplossingen (incassobureau, 
aanmaning en bevel tot betaling) scoren zeer middelmatig, weet IZEO uit ervaring. 

Vooral de kleine schuldvorderingen blijven vaak onbetaald. En het zijn precies deze 
talrijke bescheiden bedragen die samen grote financiële verliezen teweeg brengen.

Weg met deze grijze zone! IZEO organiseert binnenkort een rondetafel om oplossingen uit te werken waarmee de beta-
lingszekerheid voor zelfstandigen en KMO’s kan worden versterkt en gemoderniseerd.
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Lucas is architect. Zoals de meeste 
zelfstandigen is hij ‘s avonds en tij-
dens het weekend met zijn adminis-

tratie en boekhouding bezig. “Het ergste 
vind ik nog het versturen van betalingsher- 
inneringen. Ik beoefen dit beroep nu al 15 
jaar en elke maand vervliegt op die ma-
nier een deel van mijn inkomsten. Ik word 
daar razend van.” Een paar jaar geleden 
ontsnapte Lucas op het nippertje aan een 
faillissement. Zijn klant haalde allerlei wa-
zige redenen aan om de honoraria niet 
te betalen. “Ik heb hem voor het gerecht 
moeten dagen. Ik kreeg op de ganse lijn 
gelijk, maar toen nadien het vonnis moest 
worden uitgevoerd, begonnen pas de 
moeilijkheden. Na eindeloze procedures 
heb ik ten slotte opgegeven. Het mij ver-
schuldigde geld heb ik nooit ontvangen, 
maar ik heb wel bijna de helft van het be-
drag uitbetaald aan advocaten- en proce-
durekosten!”

Gemiddeld verliezen ondernemingen 
3,1% van hun omzet door de schuld van 
wanbetalers. Op Europese schaal ver- 
dwijnt op die manier jaarlijks 289 miljard 
euro. Stel u voor hoeveel investerin-
gen en nieuwe banen hierdoor verloren 
gaan! België is een van de landen met de 
diepste kloof tussen de contractuele en 
de effectieve betalingstermijnen. Erger 
nog: in België is 75% van de achterstalli-
ge betalingen opzettelijk, duidelijk hoger 
dan het Europese gemiddelde van 68%. 
Hier dient gezegd dat de sancties tegen 
wanbetalers in sommige sectoren veel te 
mild blijven. Als u uw gsm-abonnement 
niet betaalt, wordt de dienst na twee her- 
inneringsbrieven verbroken en mag u 
gepeperde nalatigheidsboetes betalen. 

Maar als u huisschilder bent, zal het voor 
u niet gemakkelijk zijn om de op het pla-
fond aangebrachte verf weg te halen! Zo 
gaat in de bouwsector 5,1% van de omzet 
door niet terugwinbare schuldvorderingen 
verloren (hoger dan het Europese gemid-
delde van 3,9%). Vooral KMO’s zijn getrof-
fen. Grotere ondernemingen beschikken 
over krachtiger juridische middelen en ze 
hebben bovendien de neiging om de last 
naar de KMO’s te verschuiven. Ze maken 
gebruik van hun economisch gewicht om 
langere betalingstermijnen bij kleinere 
leveranciers af te dwingen. Uit een stu-
die van de European Payment Index ver-
nemen we dat 43% van de KMO’s door 
hun grote klanten werden benaderd om 
soepeler betalingsvoorwaarden voor te 
leggen. 

Talrijke KMO’s zitten dus klem tussen de 
druk van hun grote klanten en de behoefte 
aan de betaling van facturen.
 
IZEO eist een beter aan zelfstandigen 
en KMO’s aangepaste reglemente-
ring. Er wordt gereglementeerd over 
telefonische roaming tarieven, postor-

derverkoop en zelfs de productie van 
rijsttaarten. Waarom dan geen betere 
wetgeving rond betalingstermijnen?

Kleine bedragen en grote 
zorgen
Laattijdige betalingen, onvermogende 
klanten, geschillen … Voor kleine bedra-
gen blijft het probleem vaak zonder oplos-
sing. Het mechanisme om schuldvorderin-
gen terug te winnen, is veel te log en te 
duur. Neem nu het voorbeeld van Olivier. 
Hij is zelfstandig fotograaf. Dit betekent 
veel kleine klanten en veel kleine facturen. 
“Eén derde van mijn klanten betaalt later 
dan de afgesproken termijn van 30 dagen. 
Ik vind dat frustrerend, zelfs als dit na twee 
of drie herinneringen toch in orde komt. 
Maar jaarlijks zit ik toch met twee of drie 
klanten die slechts na 90 dagen betalen, of 
helemaal niet. Wat moet ik dan doen? Als 
ik een beroep doe op een inningsbureau 
ben ik mijn winstmarge kwijt. Doe ik een 
beroep op een advocaat voor 250 euro? 
Natuurlijk niet! Ik mag het vergeten.” 
Slechts 20% van de KMO’s roept het ge-
recht in om achterstallige betalingen terug 
te vorderen. Amper 15% doet een beroep 
op inningskantoren. En we wensen u veel 
moed en sterkte toe als u leverancier van 
de Staat bent. In het Brusselse Gewest 
betaalt de DBDMH (Brandweer) 86% van 
zijn facturen te laat. Ook de MIVB houdt 
geen rekening met betalingstermijnen: de 
achterstallige facturen lopen op tot 102 
miljoen euro! En probeer maar klacht in te 
dienen tegen bureaucratische logheid… 

Onbetaald 
en zenuwslopend
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1 op 4
Dit is het aandeel van faillisse-
menten dat in België aan onbe-
taalde facturen te wijten is. 
Om een dergelijke ellende te 
vermijden, biedt IZEO aan zijn 
leden een inningsdienst voor 
achterstallige facturen.  
 www.izeo.be



In België bepaalt de zogenaamde ‘B2B’-
wet van 2013 een normale betalingstermijn 
van 30 dagen. De wet heeft positieve ge-
volgen gehad, want in vier jaar tijd zijn be-
talingen op meer dan 90 dagen van 15 naar 
8% teruggevallen. De wet voorziet echter 
uitzonderingen aan de hand van ‘billijke 
overeenkomsten’. Hiermee staat de poort 
wijd open voor alle druk die grote onder-
nemingen kunnen uitoefenen op kleine 
leveranciers die toch geen weerstand kun-
nen bieden. Bovendien is de wet slechts 
van toepassing op verrichtingen tussen 
ondernemingen of overheidsinstellingen. 
Ze geldt niet voor particulieren. Nu, talrijke 
KMO’s factureren precies aan particulieren.

Bij de pakken blijven 
zitten, is geen oplossing
Wat nu? De kleine alleenstaande zelfstan-
dige kan moeilijk een beroep doen op een 
gerechtsdeurwaarder. Een advocaat er-
bij betrekken, is waarschijnlijk een betere 
oplossing, maar wel duur en niet gerecht-
vaardigd voor kleine schulden. Inningskan-
toren beschikken over doortastende me-
thodes, maar controleer wel dat ze zichzelf 
uitsluitend op de teruggevorderde bedra-
gen betalen.  “Het is toch wel het top- 
punt dat je moet betalen om zelf betaald 
te worden”, protesteert architect Lucas.

Niets doen is de slechtste oplossing. “Ik 
heb daaruit geleerd”, vertelt Lucas, “en 
reageer nu sneller. Wanneer de betalings-
termijn nadert, stuur ik een beleefd briefje 
naar de klant van wie ik weet dat hij laat 
betaalt. Ik heb ook geleerd af te zien van 
bepaalde zaken wanneer ik voel dat ze 
verkeerd kunnen aflopen.”

Laten we er ook even aan herinneren dat 
een onbetaalde factuur nog steeds als een 
belastbaar inkomen wordt beschouwd. Dit 
geldt ook voor de btw, die u moet betalen 
zolang de factuur nog lopende is. Een cer-
tificaat van oninbaarheid bevestigt dat vor-
dering definitief verloren is. Dit document 
wordt uitgereikt door een door de Staat 
erkend orgaan, zoals een inningskantoor. 
Met dit certificaat kan de onderneming de 
onbetaalde facturen als een onomkeer-
baar verlies in de boekhouding opnemen. 

Een rondetafel om niet lan-
ger rond de pot draaien 
Jaarlijks verliezen Belgische KMO’s nage-
noeg 9 miljard euro door wanbetalers. 
Voor dit grootschalig probleem bestaat 
er helaas geen kant-en-klare oplossing. 
IZEO organiseert daarom binnenkort een 
rondetafel met alle beroepen die hiermee 
te maken hebben: gerechtsdeurwaar-
ders, advocaten, inningskantoren, voor-
zitters van handelsrechtbanken enz. Wij 
bespreken dan de meest innoverende 
technieken op dit vlak en we proberen de 
meest doeltreffende methoden te definië-
ren om de situatie van KMO’s en zelfstan-
digen te verbeteren. 

Wanbetalers achter de veren zitten, is wellicht 
de meest ondankbare taak voor een zelfstan-
dige. Het kan soms dramatisch aflopen, met 
eindeloze geschillen, lege bankrekeningen 
of een faillissement. De wetgeving op 
achterstallige betalingen beschermt 
de KMO’s op een ontoereikende 
manier.
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De aanmaning, is die doeltreffend?
Een nieuwe aanmaningsprocedure 
werd eind 2015 ingevoerd. Voortaan is 
het niet meer nodig een beroep te doen 
op de rechter om een inningsprocedure 
op gang te brengen. Bovendien zal het 
verschuldigde bedrag worden vermeer-
derd met de kost van de inning en an-
dere wettelijke supplementen. 

Deze procedure beperkt zich helaas tot 
niet betwiste schuldvorderingen. Hoe 
kan worden bewezen dat de betwis-
ting van een factuur gegrond is of niet? 
Hierover zwijgt de wet. Vanzelfsprekend 
gaat de ‘lastige’ klant hiervan gulzig ge-
bruik maken en het minste voorwendsel 
aanwenden om de procedure lam te 
leggen.

De wet verplicht een beroep te doen op 
een advocaat. Deze voorafgaandelijke 

kost zal de kleine zelfstandigen ontmoe-
digen. Bovendien voorziet de wet een 
maximum van 1860 euro. Boven dit be-
drag kan de procedure niet meer wor-
den toegepast. IZEO vindt dat dit maxi-
mum gevoelig moet worden verhoogd.

Verder is de wet niet van kracht op  
verrichtingen met particulieren. In talrij-
ke sectoren hebben de zelfstandigen 
dus gewoon geen toegang tot deze 
procedure. 

In Frankrijk heeft de wet Macron van 
2015 de administratieve boetes aan-
zienlijk verhoogd voor debiteurs die de 
betaaltermijn niet naleven. De sancties 
worden bovendien openbaar bekend-
gemaakt. Misschien moeten we dit 
voorbeeld volgen?
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De FOD Financiën heeft aange-
kondigd dat het nieuwe fiscale 
stelsel van de deeleconomie 

vermoedelijk zal worden uitgesteld tot 
de herfst.

Een deeleconomie, wat 
is dat precies?
Binnen een deeleconomie consumeren, 
produceren en verhandelen mensen 
onderling producten, diensten, kennis 
en geld. Dat verloopt meestal via elek-
tronische platformen die vraag en aan-
bod bij elkaar brengen.

De regering heeft voorgesteld om een 
specifiek fiscaal stelsel in te voeren voor 
inkomsten die voortkomen uit diensten 
die een particulier levert aan een an-
dere particulier, door tussenkomst van 
een online platform. Bijvoorbeeld voor 
het onderhouden van een tuin, het 
verstellen van kledij of het geven van 
gitaarles.

De regering wil zo dit soort inkomsten, 
waarop momenteel vaak geen enkele 
belasting wordt betaald, uit de grijze 
zone halen. Het doel is ook om het 
ondernemerschap een duwtje in de 
rug te geven en ervoor te zorgen dat 
mensen een beperkte activiteit kunnen 
uitoefenen met een minimum aan for-
maliteiten.

Wat houdt het speci-
fieke fiscale stelsel voor 
de deeleconomie in?
Mits bepaalde voorwaarden worden 
nageleefd, zullen de inkomsten uit zo’n 
deeleconomie belast worden aan 20%, 
na toepassing van de forfaitaire be-
roepskosten van 50%.

Om dit gunstige stelsel te genieten, 
moeten de diensten enkel geleverd 
worden aan en door fysieke personen
•  die niet handelen in het kader van hun 

beroepsactiviteit
•  die handelen door tussenkomst van 

erkende online platformen

De vergoedingen met betrekking tot de 
diensten worden enkel via het online 
platform of door een tussenpersoon 
van het platform aan de dienstverlener 
betaald.

Dit specifieke fiscale stelsel geldt ech-
ter enkel voor inkomsten onder de 
bovengrens van €5.000 (geïndexeerd 
bedrag). Indien die grens wordt over-
schreden, dan worden de volledige 
inkomsten beschouwd als gewone be-
roepsinkomsten voor het lopende jaar 
en het volgende jaar.

Het fiscale stelsel zoals voorzien is niet 
van toepassing op de inkomsten uit de 
levering van goederen of het verhuur 
van roerende of onroerende goederen.

Hoe vertaalt dit zich in 
de praktijk?
We nemen 2 voorbeelden onder de loep:
1.  Julien, een zelfstandig tuinier van 

beroep, biedt zijn diensten als tui-
nier ook aan in zijn vrije tijd via een 
erkend elektronisch platform. In een 
dergelijk geval komen de inkomsten 
die via het platform verlopen niet in 
aanmerking voor het nieuwe fiscale 
stelsel. Deze zullen beschouwd wor-
den als beroepsinkomsten, net zoals 
de inkomsten die gegenereerd wor-
den door zijn hoofdberoepsactiviteit.

2.  Thomas, een (loontrekkende) ar-
beider uit de bouwsector, biedt zijn 
diensten aan als stukadoor via een 
erkend elektronisch platform. De in-
komsten die voortvloeien uit deze 
activiteit zullen daarentegen wel het 
specifieke fiscale stelsel kunnen ge-
nieten, indien de volgende voorwaar-
den vervuld zijn:

•  Indien de inkomsten van Thomas die 
in 2016 voortvloeien uit de deeleco-
nomie €2.000 bedragen (onder de 
bovengrens), dan kunnen ze de aan-
slagvoet van 20% (en de forfaitaire 
vermindering) genieten.

•  Indien Thomas in 2017 via het erkend 
platform €6.000 verdient (boven de 
bovengrens), dan zullen zijn inkomsten 
van 2017 en die van 2018 beschouwd 
worden als beroepsinkomsten en niet 
in aanmerking komen voor het speci-
fieke stelsel.

En nu?
Nu is het wachten op de publicatie 
van de erkenningscriteria voor de plat-
formen vooraleer het nieuwe stelsel 
toegepast zal kunnen worden op deze 
nieuwe vorm van inkomsten.

Deeleconomie 
een nieuw fiscaal stelsel
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De mening 
van IZEO
IZEO moedigt initiatieven aan 
die de samenwerkingsecono-
mie trachten te ontwikkelen, 
maar vestigt de aandacht van 
de regering op een risico van 
oneerlijke concurrentie tussen 
de spelers van de samenwer-
kingseconomie en klassieke 
ondernemers die belastingen 
en sociale lasten tegen het 
volle tarief betalen!



 
 

Met de steun van het Europees sociaal fonds

Het principe is eenvoudig: een onderneming 
biedt een jongere onder de 30 jaar een 

stageplaats aan gedurende 3 of 6 maanden en geniet  
hiervoor een financieel voordeel. De onderneming zorgt 
voor de omkadering en het opleidingsplan van de jongere 
en beslist na afloop of de stagiair al dan niet wordt aan- 
genomen. Actiris verzorgt de preselectie van de kandidaten  
en organiseert een ontmoeting tussen de werkgever en  
toekomstige stagiairs: een win-winsituatie voor alle partijen.

✓Proximus doet beroep op Actiris voor de aanwerving 
van stagiairs. Hoe verliep dit? 
Eind 2014 solliciteerden er heel wat nieuwe kandidaten 
bij Proximus. Op datzelfde moment stelde de Brusselse 
regering een nieuwe stageformule voor. Die instapstage 
wilden we graag uittesten om de jongeren een eerste 
werkervaring te bieden bij Proximus.

✓Voor welke functies stelde Proximus stageplaatsen open?
Heel uiteenlopende functies: administratief medewerker,  
dispatching operator, boekhoudkundig medewerker,  
beheerder klantendossiers, magazijnier,… Na de stage 
heeft een groot deel van de jongeren meteen werk 
gevonden. 

✓Welke financiële voordelen biedt deze nieuwe maatregel 
voor werkgevers?
Wij betalen de stagiair een maandelijkse vergoeding van 
€200. Daar moet je uiteraard ook nog de kosten van de  
interne begeleiding bijrekenen, maar het voordeel blijft  
interessant. Verder ontvangt de stagiair ook een stage- 
uitkering van de RVA, €26.82 per gewerkte dag.

✓Hoe kijkt u terug op de samenwerking met Actiris ?
De samenwerking met de consultants van Actiris verliep 
uitstekend. Ze zijn elk specialist in hun domein en door 
goed te luisteren naar onze behoeften, begrepen ze snel 
welke competenties wij zoeken bij een kandidaat. 
Persoonlijkheid en motivatie zijn voor ons heel belangrijk. 
Actiris heeft goed begrepen dat er meer nodig is dan het 
uitsorteren van een hoop cv’s. 

Dominique Leroy, CEO van Proximus. 

‘De instapstage is een weldoordachte formule om jongeren 
een kans te geven. Dankzij een eerste werkervaring kan 
de jongere tonen wat hij in zijn mars heeft en nieuwe 
vaardigheden verwerven.
Actiris heeft ons bovendien bijgestaan bij het administratieve 
aspect van de stage, onder meer bij de uitwerking 
van het opleidingsplan.’

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

Rekruteren met Select Actiris, 
eenvoudig en gratis!

www.actiris.be

Publireportage

Jonge Brusselaars een eerste werkervaring bieden en dat onder gunstige voorwaarden. 
Wilt u ook de instapstages uitproberen?

95
stagiairs

De samenwerking in cijfers

verschillende
profielen

216
werkaanbiedingen
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Bioproducten? Hier is sprake van 
inzet en levenskwaliteit. Dit be-
zielt Mevrouw C. sinds zij in Ou-

dergem een winkel van bioproducten 
heeft overgenomen. Zeker en vast 
een mooi concept, maar het beheer 
van een handelszaak wordt daardoor 
niet gemakkelijker. Een getuigenis. 

Bio biedt schitterende uitzichten. De 
kopers beperken zich echter tot het ge-
deelte van de bevolking dat meer be-
lang hecht aan gezondheid dan aan de 
allerlaagste prijs. Niet iedereen, dus. 
Deze clientèle groeit langzaam, jaar 
na jaar. De concurrentie ontwikkelt zich 
veel sneller. Voor de zelfstandige han-
delaar is het dus niet alle dagen even 
gemakkelijk. 

Gezond eten volstaat niet 
Een kwaliteitsvolle en evenwichtige voe-
ding speelt een doorslaggevende rol in 
het behoud van onze gezondheid, maar 
dit geldt ook voor de andere levens- 
omstandigheden. Het dagelijkse leven 
van Mevrouw C. is vooral een kwestie 
van volharding, en van continue aanwe-
zigheid en beschikbaarheid. Ze heeft de 

openingsuren van de winkel verlengd en 
de middagpauze afgeschaft. “Als kleine 
handelaar hebben we het vooral moei-
lijk met onze steeds veeleisender leve-
ranciers. Ze leggen hun eigen voorwaar-
den op en hanteren quota’s. Indien wij 
geen voldoende volumes bestellen, 
komt er geen levering. Keihard.” 

Geen spijt van
Betreurt Mevrouw C. de keuze van een 
zelfstandige carrière? “Zeker niet. Ik 
hou van vrijheid, al staat dit woord soms 
tussen aanhalingstekens. Ik verkoop 

boeiende producten waarvan het assor- 
timent zich steeds uitbreidt en waar-
over ik talrijke opleidingen volg. In feite 
verkoop ik gezondheidsdragers aan 
mensen die dat inzien en die hun eigen 
gezondheidskapitaal liever zelf beheren 
dan het uit te besteden aan een arts.” 
Toch leeft Mevrouw C. met een zekere 
angst… voor haar gezondheid, namelijk. 
Volhouden is de boodschap. Wees gerust: 
het enthousiasme in haar stem bewijst dat 
ze de toekomst tegemoet kan.

Erik Buelens

Het aantal nieuwe werkgevers  
(= zelfstandigen die hun eerste 
werknemer aanwerven) is in het 

eerste halfjaar van 2016, in vergelijking 
met het eerste halfjaar van 2015, met 
24% toegenomen. Dit blijkt uit de cij-
fers van de Unie van Sociale Secreta-
riaten. Dat zijn 1.912 extra werkgevers 
in vergelijking met het eerste halfjaar 
van 2015. Dus 1.912 zelfstandigen die 
iemand hebben kunnen aanwerven.

Aantal nieuwe werkge-
vers in de lift
De verhoging kan natuurlijk worden 
toegeschreven aan de historische 
maatregel die werd besloten tijdens 
de taxshift: geen voornaamste sociale 
werkgeversbijdragen voor het leven op 
de eerste aanwerving.

Sinds 1 januari 2016 en tot eind 2020 
genieten alle werkgevers die een eerste 
werknemer aanwerven immers een vrij- 
stelling voor de voornaamste sociale 
werkgeversbijdragen voor het leven op 

deze eerste werknemer. Deze bepaling 
heeft tot doel om een maximaal aan-
tal zelfstandigen te helpen de “eerste 
stap” naar aanwerving te zetten.

De oprichting van on-
dernemingen boomt
In 2015, rondden de starters de kaap 
van de 100.000. We tellen voortaan im-
mers 103.200 starters in België (tegen 
96.844 in 2014). Het is zelfs een beter 
cijfer dan in 2011, wat tot op vandaag 
een recordjaar was.

Enthousiasme is toekomstgericht 

Zelfstandigen die een eerste werknemer 
aanwerven: 24 % meer in het eerste halfjaar



Vanaf 1 oktober 2016 zal het mogelijk 
zijn om op een eenvoudigere manier 
een werkloosheidsuitkering te combi-
neren met een activiteit als zelfstandige 
in bijberoep. De regering heeft een 
besluit in deze zin genomen.

Momenteel is het mogelijk om een 
werkloosheidsuitkering te cumuleren 
met een zelfstandige activiteit in bijbe-
roep onder zeer strikte voorwaarden. 
Bijvoorbeeld:
•  deze nevenactiviteit moest al beoe-

fend zijn in de periode waarin de per-
soon tewerkgesteld was als loontrek-
kende gedurende – op zijn minst – de 
3 maanden die voorafgaan aan de aan-
vraag van werkloosheidsuitkeringen;

•  het is verboden om de activiteit in 
bijberoep tijdens de week overdag 
(tussen 7 en 18u) te beoefenen;

•  deze activiteit moet aangegeven wor-
den op het moment dat de werkloos- 
heidsuitkeringen aangevraagd worden;

•  bepaalde activiteiten zijn eenvoudig- 
weg verboden;

•  de voorafgaande toelating van het 
werkloosheidsbureau is vereist;

•  de cumul is beperkt tot een bepaald 
bedrag.

De nieuwe maatregel zal een persoon 
die al een werkloosheidsuitkering ge-
niet in staat stellen een activiteit als 
zelfstandige in bijberoep op te starten 

(onder bepaalde voorwaarden). Vroeger 
kon hij deze 2 activiteiten enkel cumu-
leren als hij al zelfstandige in bijberoep 
was vooraleer een werkloosheidsuitke-
ring te genieten.

Er werden natuurlijk bepaalde grenzen 
ingebouwd:
•  De cumul zal slechts mogelijk zijn 

gedurende 12 maanden vanaf de 
aanvang van de activiteit.

•  Als de persoon volledig werkloos is, 
mag de werkloosheid niet het resul-
taat zijn van de stopzetting of de ver-
mindering van het werk als loontrek-
kende om het voordeel van de cumul 
te bekomen.

•  Bovendien zal de persoon geen cumul 
kunnen aanvragen voor een zelfstan-
dige activiteit die in de voorbije 6 jaar 
al als hoofdberoep werd beoefend.

Bron: Partena Compass & website Willy Borsus

Zelfstandig bijberoep en werkloosheid: 
meer flexibiliteit
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OM SAMEN 
ONZE 1OE VERJAARDAG 

TE VIEREN

OM ONZE KNOWHOW 

TE ONTDEKKEN OM ONZE PASSIE TE DELEN

OM ONGEWONE BEROEPEN
 

TE LEREN KENNEN

OM NIEUWE INTERESSES 
OP TE WEKKEN

OM EEN LEUK FAMILIEMOMENT 

TE BELEVEN

OM ORIGINELE 
CADEAUS 

TE VINDEN

ˆ

27.11.2O16, DAG VAN DE AMBACHTEN: ALLE REDENEN ZIJN GOED OM ONS TE ONTMOETEN!

OM LOKALE DELICATESSEN 
TE PROEVEN

www.dagvandeambachten.be -   #DVA16 -  dagvandeambachten
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Gegarandeerde groei.

Wist u dat Brussel meer dan 60 
ambachtelijke (banket)bakke-
rijen rijk is? Zowel in een verre 

uithoek van Evere als in een smulbuurt 
als Sint Katelijne vindt u ambachtslieden 
die ‘s nachts nog traditiegetrouw brood 
en gebak in de oven stoppen. Ze wer-
ken volgens de methodes van weleer, 
met kwaliteitsvolle ingrediënten. In het 
tijdperk van internet zijn zulke adressen 
helaas moeilijk te vinden. Daarom 
ontstond eind 2015 de website www.
tartine-et-boterham.be. Professionals 
van de communicatie (namelijk een jour-
nalist, fotografen, een graficus en een 
webdesigner) kwamen samen om deze 

ambachtslieden op te sporen en ze de 
nodige online zichtbaarheid te geven 
met smakelijke foto’s en teksten. Elke 
woensdag onthult ‘Tartine et boterham’ 
een nieuw adres op zijn website. De in-
ternetgebruikers kunnen het terugvin-
den dankzij een interactieve kaart, waar 
ze ook commentaar mogen achterlaten. 

Tegelijk organiseert ‘Tartine et boterham’ 
het ganse jaar door evenementen zoals 
een bezoek aan een atelier, een cursus 
desembrood of bijvoorbeeld ‘bread and 
cheese’ degustaties. Sinds de maand no-
vember 2016 is bovendien het boek ‘30 
artisans à Bruxelles’ in alle goede banket-
bakkerijen van Brussel te verkrijgen!

« Tartine et boterham » : 
de website van de ambachtelijke bakkerijen 
en banketbakkerijen in Brussel
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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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