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Met de steun van het Europees sociaal fonds

Chirec, een ziekenhuisgroep met 5 vestigingen 
(waarvan 4 in Brussel), telt vandaag meer 
dan 3.000 personeelsleden (waarvan meer 
dan 2.300 in Brussel). Het HR-management 

centraliseert alle aanwervingen. In 2017 zal een nieuwe 
vestiging de deuren openen in Delta.

✓Hoe is uw eerste kennismaking met Actiris verlopen?
In 2012 kwam een consultant van Select Actiris langs om 
hun diensten voor te stellen en ik dacht: ‘Waarom zou ik 
dit niet eens proberen?’. Sindsdien ondersteunt Actiris  
Chirec bij alle rekruteringen. Als ik de samenwerking 
met Actiris zou moeten omschrijven, dan zou ik zeggen 
“vlot” en “aangenaam”. Bovendien is Actiris ook erg 
ondernemend. De dienst is niet alleen gratis, maar ook 
doeltreffend: onze contactpersoon is gespecialiseerd in 
de medische sector.

✓Hoe heeft Select Actiris u geholpen bij uw aanwervingen?
Dankzij Actiris kunnen we in alle vertrouwen een 
deel van ons werk, dat extreem veel energie opslorpt,  
uitbesteden. Het is een win-winsituatie. De deadlines 
zijn duidelijk en worden nageleefd. Omdat we tevreden 
waren over de voorgestelde kandidaten, hebben we 
onze samenwerking verder uitgebreid. 

✓Wat zijn, volgens u, de kenmerken van een goede  
aanwerving?
Een duidelijke functiebeschrijving is onmisbaar. De be-
hoeften moeten vooraf goed geanalyseerd worden om 
de bal niet mis te slaan. Het is belangrijk dat er bij de 
aanwerving geen misverstanden opduiken. Chirec kent 
meer dan 90 verschillende profielen: niet alleen zorg- en 
paramedische beroepen, maar ook meer klassieke functies 
(keuken, veiligheid, financiën enz.). Vanaf de eerste dag 
van het rekruteringsproces werken we samen met de 
rechtstreekse verantwoordelijke. Select Actiris helpt ons 
bij het selecteren van de juiste kandidaten en  houdt 
hierbij rekening met onze criteria. Wij zijn een onder-
neming die de klok rond werkt. De patiënt staat altijd 
centraal en dat heeft Select Actiris goed begrepen.

Isabelle Duvillier 
Sinds 6 jaar rekruteringsverantwoordelijke bij Chirec

‘Wat voor ons telt, zijn de waarden van de personen 
die we aanwerven. Als je in een ziekenhuis wilt werken, 
moet je uiteraard gemotiveerd zijn en de nodige exper-
tise hebben, maar je moet ook dezelfde waarden en 
open geest delen.’

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

vrouwen
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‘Dankzij Actiris kunnen we in alle vertrouwen een deel van ons werk,  
dat extreem veel energie opslorpt, uitbesteden. Het is een win-winsituatie.’
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WOORD 
VOORAF

Miguel VAN KEIRSBILCK
Secretaris-generaal van IZEO

De zon, de blauwe hemel en het ongewoon vlotte verkeer in onze steden waren de duidelijke tekens van de zomer-
vakantie. Gewoon zalig!
Daar is ondertussen een einde aan gekomen. September betekent de terugkeer van de verkeersopstoppingen, de 

mobiliteitsproblemen en het tijdsverlies. 

Brussel blijft de stad met de tweede zwaarste verkeersoverlast in Europa. De andere grote steden van ons land stellen het 
in deze griezelige rangschikking amper beter. 

Niet alleen de automobilisten lijden hieronder: dit geldt ook voor de voorstanders van zachte vervoermiddelen en de 
mensen die zich met het bovengronds openbaar vervoer verplaatsen.

Zelfstandigen worden dubbel bestraft: ze verliezen tegelijk tijd en geld. De twee uren 
die ze dagelijks in de files verliezen, kunnen ze niet aan de klant factureren. Op het 
einde van het jaar weegt dit zwaar door op de balans!

Vanzelfsprekend komen er geen oplossingen zonder een vermindering van de druk 
die auto’s op onze steden uitoefenen. Daarvoor zijn kwaliteitsvolle alternatieven vereist. 
Brussel wacht nog steeds op zijn GEN. 

Zelfs in een ideale stad zal een groot aantal zelfstandige beroepen zich nog steeds 
met wagen of bestelwagen moeten verplaatsen. De loodgieter, verwarmingsinstalla-
teur en huisarts kunnen zich toch moeilijk met de metro verplaatsen voor een spoed-
geval of gewoon om hun werk te doen! 

De zelfstandigen verwachten dat de politieke beleidsmensen op alle overheidsniveaus pragmatische oplossingen voor-
leggen, met minder ideologie en meer gezond verstand. Dit betekent bijvoorbeeld coördinatie van de werkzaamheden, 
slimmer ontworpen verkeerswegen, technieken om het verkeer op de kruispunten vlot te krijgen enz.

Bovendien verdienen zelfstandigen op het grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten een algemene parkeerkaart. Dit is 
een eis van IZEO. 
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Alex is informaticus. Op het Brus-
selse Muntplein is hij erin ge-
slaagd zijn wagen achter te laten. 

Maar dan heeft hij plots te maken met 
twee politieagenten op hun Segway – u 
weet wel, de elektrische tweewielers die 
sinds een jaar in de Brusselse voetgan-
gerszone worden uitgetest. “Ik moet 
pech gaan verhelpen bij een klant van 
wie de kantoren vlakbij de Beurs liggen. 
Ik zie niet in hoe ik daar kan geraken of 
waar ik kan parkeren…” Een andere, al 
evenmin prettige situatie is die van Julie  
die haar dagagenda heeft moeten inkorten 
sinds de ontdekking van barsten in de 
Stefanietunnel. Vier afspraken in de voor-
middag, want zes is niet meer mogelijk.  
Wanneer deze jonge arts de knelpunten in 
het verkeer kan omzeilen, kampt ze met 
een ander probleem: de geplande ver-
mindering van de parkeergelegenheid op 
de openbare weg. En dan is er nog het 
getuigenis van Fred. Hij spendeerde in de 
zomer een deel van zijn tijd op het terras 
van zijn restaurant. “Aan de overkant van 
de straat is het Anderlecht. Daar kunt u 
een parkeerplaats per sms betalen. Aan 
onze kant van de straat is het Molenbeek 
en hebt u muntstukken nodig.” De meeste 
klanten vervloeken deze wantoestand. 

Olivier Vandermeersch is de “19 ver-
schillende parkeerbeleiden” kotsbeu, 
want ze tasten ook de werkgelegenheid 
in Brussel aan. “Ik werk in de belette-
ringssector, in Elsene. Omdat ik daar 
niet woon, heb ik ook geen recht op 
een zelfstandigenkaart. U zult begrijpen 
dat het voor mij moeilijk is een parkeer-
meter te gaan voeden wanneer ik op 
een ladder sta.” Vraag is of al deze ver-

plichtingen wel wettelijk zijn. Eind au-
gustus liet het FOD Economie verstaan 
dat de 850 nieuwe parkeerautomaten 
van de stad Brussel tegenstrijdig wa-
ren met de wet omdat ze geen gebruik 
van muntstukken toelaten. Nog een an-
der voorbeeld van nonsens: iedereen 
weet dat parkeerplaatsen hier en daar 
vrij blijven omdat ze bij gebrek aan een 
operationeel bewegwijzeringssysteem 
gewoon niet toegankelijk zijn. 
Daar moeten de zelfstandigen, vrije be-
roepen en de kleine ondernemers het na 
een ingewikkeld zomerreces mee stellen. 
Mobiliteit is op zich al een nachtmerrie 
en de steeds toenemende parkeerpro-
blemen maken die mensen razend. Al 
ettelijke maanden lang ontvangt IZEO 
hier tientallen klachten over. “Zich vlot 
kunnen verplaatsen en parkeren is zeker 
geen luxe voor een zelfstandige. Het is 
eerder van vitaal belang”, stelt IZEO se-
cretaris-generaal Miguel Van Keirsbilck. 

Ver-een-vou-di-gen!!
De tijd is rijp om hier nogmaals op te 
hameren. Meerdere steden in dit land 
moesten in dit opzicht delicate beslissin-
gen nemen. In Luik werd bijvoorbeeld 
beslist het aantal betalende plaatsen in 

parkings van het stadscentrum nage-
noeg te verdubbelen (van 4.300 naar 
8.300). Daarbij is het de bedoeling de 
rotatie van de wagens aan te moedigen 
en de toegang tot de handelszaken te 
vergemakkelijken. In Brussel belooft 
de gewestelijke overheid eindelijk voor 
meer coherentie te zorgen in het par-
keerbeleid. Dit zal gebeuren via de fi-
nale goedkeuring van een gewestelijke 
ordonnantie waartegen meerdere ge-
meenten zich verzetten uit vrees voor 
hun voorrechten en bevoegdheden. De 
stand van zaken? In 2009 heeft het Brus-
selse Gewest een parkeeragentschap 
(parking.brussels) in het leven geroe-
pen. Dit orgaan is in 2014 van start ge-
gaan maar slaagt er blijkbaar niet in een 
uniform beleid op te leggen. 

Twee voorbeelden:
1.  Het toekennen van vrijstellingskaarten 

blijft een gemeentelijke bevoegd-
heid en is facultatief. Er bestaat geen 
enkele verplichting om zulke kaarten 
toe te kennen aan ‘ondernemingen 
en zelfstandigen’. Nochtans bestaat 
er een geüniformeerde versie van 
dergelijke parkeerkaarten in Gansho-
ren, Sint-Jans-Molenbeek en Vorst. 
De eerste vijf kaarten kosten jaarlijks 
150 euro. Het wordt 250 euro vanaf 
de zesde kaart en daarna 500 euro in-
dien de onderneming of de zelfstan-
dige (die een verplaatsingsplan heeft 
moeten voorleggen) er meer dan 20 
nodig heeft. Ook de stad Brussel biedt 
een jaarlijks forfait: 375 euro. 
IZEO pleit voor een verplicht 
systeem: de ondernemings- en 
zelfstandigenkaart moet in elk van 

Parkeren voor 
mijn werk
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52,2 minuten

Dit is de gemiddelde duur van 
een verplaatsing tijdens het 
piekuur in de Brusselse ag-
glomeratie. Snelheid: 17 km/u.

Teken onze 
petitie op
www.izeo.be



de 19 gemeenten van het Brusselse 
Gewest te verkrijgen zijn. 

2.  Parking.brussels reikt ‘interventie-
kaarten’ uit die u achter de voorruit 
plaatst. De gebruiker moet hierop 
duidelijk en zichtbaar vermelden op 
welk adres hij werkt. Kost: 90 euro 
per maand (1.080 euro per jaar!) en 
de parkeertijd is beperkt tot 3 uur. In 
dit stadium behoudt het gewestelijk 
parkeeragentschap dit voordeel aan 
de volgende beroepen voor: daken 
en waterafdichting, schrijnwerkerij 
en glaszetten, centrale verwarming, 
airconditioning, gas en sanitair, elek-
tronica en liften. De kaart kan ook 
worden verkregen voor de installa-
teurs van nutsleidingen vermeld op 
een officiële lijst van de sectoren gas, 
elektriciteit, watervoorziening en tele-
communicatie, en afgevaardigden van 
overheidsdiensten. Is de herstelling 
minder dringend maar toch noodza-
kelijk? U mag het vergeten: die staat 
niet in de lijst en is dus onmogelijk.

IZEO vraagt een uitbreiding van het 
aantal beroepen die recht hebben op 
een dergelijke interventiekaart, en 
een verlenging van de parkeertijd.

Eén enkele kaart 
Brussel blijft een van de steden met de 
zwaarste verkeersoverlast ter wereld. 
Tijdens de piekuren rijden wagens en 
bussen gemiddeld 17 km/u. Om de 10 
jaar beginnen de piekuren vroeger en 
eindigen ze later, zowel ‘s morgens als 
‘s avonds. Vandaag begint de zwaarste 
verkeersoverlast tussen 16 en 17 uur. Dit 

alles verlengt natuurlijk de gemiddelde 
duur van de verplaatsingen. In 10 jaar 
tijd is die met 22% gestegen. 
Voor IZEO moet dringend worden ge-
grepen naar alle hefbomen van een 
nieuwe multimodale mobiliteit (zie onze 
eisen in onderstaand kader). Er kan geen 
dag meer worden gewacht op concrete 
oplossingen voor de parkeergelegen-
heid. We zijn nu begin september en 
IZEO droomt van één enkele en eenvou-
dige parkeerkaart voor alle zelfstandigen 
in gans het Brusselse Gewest…

INVALSHOEK

Als het dan toch zo moeilijk is om snel een goede  
oplossing te vinden voor de verkeersoverlast,  
laten we dan ten minste het parkeerprobleem 
zonder verder uitstel aanpakken. Vijf minuutjes 
politieke harmonisering zouden al wonderen 
verrichten. Voor zelfstandigen en KMO’s  
is al de tijd verkwist aan het zoeken van  
een parkeerplaats een dure en zure grap. 
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GEN, metro en tunnels: onze concrete eisen!
Zie hier de dringende eisen van IZEO 
voor andere belangrijke aspecten van de 
mobiliteit:

GEN EN METRO: IZEO steunt het ini-
tiatief Make Brussels, dat de Brusselse 
economie een nieuwe dynamiek wil in-
boezemen. Het succes hiervan mag niet 
struikelen over nieuwe verwikkelingen 
bij de afwerking van het Gewestelijk Ex-
pres Netwerk (GEN). Een GEN op vier 
sporen werd opnieuw in Waals-Brabant 
beloofd. IZEO vraagt hierover vaste ver-
bintenissen. En wat betreft de nieuwe 
noord-zuid metrolijn (Bordet-Albert) die 
tegen 2024 werd beloofd, hopen we 
dat de financiering werkelijk zal volgen.

TOEGANG TOT HET STADSCENTRUM:  
IZEO wenst dat de herziening van de 
voetgangerszone eindelijk een oplos-
sing vindt voor de verkeersproblemen 
in het centrum van Brussel. De stad 
heeft in november 2015 de lockdown 

geïncasseerd en gaat nog steeds diep 
gebukt onder de gevolgen van de ter-
reuraanslagen in maart 2016. Er moet 
dringend een vlotter verkeer in het hart 
van de hoofdstad tot stand komen, want 
het voortbestaan van heel wat handels-
zaken wordt momenteel bedreigd. 

VERKEERSOPSTOPPINGEN: IZEO 
beweert dat ons vervloekt statuut van 
stad met de zwaarste verkeersoverlast 
geen geval van overmacht is. Alle vor-
men van stedelijk beleid moeten tot de 
oplossing bijdragen. De toegankelijkheid 
van de stad is niet het enige probleem: 
de interne verplaatsingen zijn eveneens 
van essentieel belang voor zelfstandi-
gen en KMO’s, zeker als we beseffen dat 
20% van de verkeersopstoppingen te 
wijten zijn aan het zoeken naar een par-
keerplaats. Bovendien vraagt IZEO een 
duidelijke datum voor de heropening van 
alle tunnels in Brussel. 
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Om de ondernemingsgeest bij 
jongeren aan te wakkeren, gaf 
de ministerraad onlangs zijn 

goedkeuring aan de instelling van het 
student-ondernemersstatuut. Een vaak 
herhaalde wens van IZEO werd op die 
manier ingewilligd.

De student die vandaag als zelfstandige 
begint, krijgt een statuut dat gelijk loopt 
met een zelfstandige in bijberoep. De 
drempel vanaf waar bijdragen dienen 
te worden betaald, wordt algauw be-
reikt (1.440 €). Als hij die overschrijdt, 
betaalt de student het volle tarief, zon-
der echter recht te krijgen op sociale 
zekerheid. Voor student-ondernemers 
is dit systeem veel te strak opgevat.

Volledige vrijstelling 
van sociale bijdragen 
als het jaarlijks  
belastbaar inkomen  
onder 6.505,33 € blijft

Het voorontwerp van wet stelt een spe-
cifiek statuut in voor student-onderne-
mers jonger dan 25 jaar die volgens de 
regels ingeschreven staan bij een Bel-
gische onderwijsinstelling. Het nieuwe 
statuut voorziet een voordelig stelsel 
van sociale bijdragen voor studenten 
van wie de inkomsten lager liggen 
dan de geldende drempel voor zelfstan-
digen in hoofdberoep (13.010,66 € in 
2016). Concreet betekent dit dat zij 
volledig van sociale bijdragen worden 
vrijgesteld als hun jaarlijks belastbaar 
inkomen lager ligt dan 6.505,33 €. Ze 
zullen ter hoogte van 21% bijdragen 
voor inkomsten tussen 6.505,33 € en 
13.010,66 €. Wat betreft de gezond-

heidszorg behouden ze hun rechten als 
persoon ten laste zolang hun inkomen 
onder 6.505,33 € blijft, en als rechtheb-
bende als ze bijdragen betalen. 

Op fiscaal vlak zullen een jobstudent 
en een student-ondernemer op voet 
van gelijkheid worden behandeld bij de 
berekening van de personen ten laste.  

Ze blijven ten laste van hun ouders 
zolang hun netto inkomsten niet ho-
ger liggen dan 3.120 € (als de ouders 
samen worden belast) of 4.500 € (indien 
de ouders afzonderlijk worden belast).

Het nieuwe student-ondernemerssta-
tuut wordt op 1 januari 2017 van kracht.

De student-ondernemer 
Eindelijk een soepeler statuut!
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Het ‘overbruggingsrecht’ voor-
ziet, na de stopzetting van de 
activiteit, het behoud van het 

recht op gezinsuitkeringen, ziekteverze-
kering en een uitkering van 1160 € ge-
durende 12 maanden. Dit recht bestaat 
al voor zelfstandigen die hun activiteit 
stopzetten wegens een faillissement, 
een collectieve schuldenregeling of 
een gedwongen stopzetting. Om steun 
te verlenen aan zelfstandigen in moei-
lijkheden wordt het overbruggings-
recht vanaf 1 januari uitgebreid tot 
zelfstandigen die hun beroepsactiviteit 
stopzetten wegens economische moei-
lijkheden, zonder echter een faillisse-
ment te ondergaan. 

De zelfstandige die gebruik wil maken 
van deze maatregel moet aan drie 
voorwaarden voldoen: in aanmer-
king komen voor het leefloon of een 
tijd lang van bijdragen vrijgesteld zijn 

geweest; minder dan 13.010,66 € inko-
men per jaar hebben; de sociale lasten 
hebben betaald van minstens vier van 
de zestien kwartalen die de stopzetting 
voorafgingen.

De duur van toekenning van het 
overbruggingsrecht voor economische 
redenen zal afhangen van de duur van 
de carrière van de zelfstandige, echter 
met een maximum van 12 maanden 
voor de ganse carrière.

Meerdere spelers van de Cultu-
rele en Creatieve Initiatie-
ven hebben beslist zich te 

verenigen om de toepassing van een 

gemeenschappelijke gewestelijke 
strategie te steunen. Samen richtten 
ze dus BRUSSELS CREATIVE op, een 
tweetalig platform voor CCI’s. 

IZEO verenigt zelfstandigen en KMO- 
bedrijfsleiders, onder wie talrijke creatieve 
ondernemers! Precies daarom is IZEO 
medeoprichter van Brussels Creative.

Bij de lancering van de nieuwe vereni-
ging op vrijdag 2 september bracht Mi-
nister-President Rudi Vervoort de steun 

van de Brusselse regering. Hij kondigde 
bovendien de kandidatuur van Brussel 
aan als Culturele Hoofdstad van Europa 
voor het jaar 2030. 

Tegen dan zal Brussels Creative zeker en 
vast fantastisch werk hebben verricht om 
de creatieve en culturele ondernemin-
gen in Brussel een flinke boost te geven!

Verdere informatie: 
www.brusselscreative.be

Het sociale statuut van zelfstandigen
Overbruggingsrecht ingeval van stopzetting 
om economische redenen

Lancering van Brussels Creative 
Voor de ontwikkeling van de CCI’s in Brussel



OPEN OP 27.11.2O16,
DE DEUREN VAN UW ATELIER!

Gratis inschrijvingen tot  6 oktober via www.dagvandeambachten.be  
of op 070 22 09 99 -  #DVA16 -  dagvandeambachten

Het statuut van ambachtsman wordt nu officieel erkend door de FOD Econo-
mie. Een mooi initiatief dat het authentiek karakter van deze ambachten wil 
vrijwaren én promoten.

Definitie van een  
ambachtsman 
De wet definieert de ambachtsman 
voortaan als “een natuurlijke persoon 
of een rechtspersoon, actief in de pro-
ductie, de transformatie, de reparatie 
en de restauratie van voorwerpen, of 
de levering van diensten, waarvan de  
activiteiten in essentie betrekking hebben 
op manuele aspecten, op een authen-
tiek karakter, en die een zekere kennis 
ontwikkelen gericht op kwaliteit, tradi-
tie, creatie of innovatie”.

Wat zijn de voordelen 
van het statuut van  
ambachtsman? 
Een grotere zichtbaarheid bij het publiek 
dankzij:

• een logo ‘Erkend Ambacht’
• een officieel kwaliteitslabel
• inschrijving in het ambachtenregister
• opvallende promoacties

Aan welke voorwaarden 
moet u voldoen? 

•  geregistreerd zijn in de Kruispuntbank 
van Ondernemingen

•  minder dan 20 werknemers in dienst 
hebben

•  een activiteit uitoefenen die overeenstemt 
met de wettelijke definitie van het 
statuut van ambachtsman 

De Commissie van Ambachtslieden 
houdt ook rekening met het handmatig 
en authentiek karakter van de activiteit 
alsook de kennis van zaken.

Via welke procedure 
kan het statuut worden 
verkregen? 
Verstuur uw aanvraag via het formulier 
dat u op de website van de FOD vindt.
De Commissie van Ambachtslieden 
zal uw aanvraag onderzoeken en een 
beslissing nemen die voor zes jaar gel-
dig is. U krijgt het antwoord per aange-
tekend schrijven. De deskundigen van 
SmartStart, het ondernemingsloket van 
Partena Professional, kunnen u helpen 
de officiële aanvraag in te vullen en bij 
de Commissie van Ambachtslieden in 
te dienen. Deze dienstverlening kost u 
€ 49 (btw excl.). Voor meer informatie 
contacteert u Partena SmartStart via 
ambachtsman@partena.be.

Eindelijk een erkend wettelijk statuut 
voor ambachtslieden!
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Brussels 
meets 
Brussels

Vei l igheid …
Mobi l i te i t  …
Tewerkstel l ing … 

Laten we samen werken aan het merk Brussel  
dat  z ichzel f  exporteert !

Info & inschrijvingen: www.beci.be/nl/events

20.10.2016

Sinds april 2013 was dit al het geval  
voor de gezinnen. Vanaf 1 augustus 
2016 geldt dit ook voor pensioe-

nen van alleenstaanden: het minimale 
rustpensioen of overlevingspensioen 
voor een alleenstaande is nu hetzelfde als 
voor loontrekkenden. Een wondermiddel  
is dit niet maar hiermee verdwijnt  
tenminste een onrechtvaardigheid. Het 
minimumpensioen voor gezinnen, zowel 
voor zelfstandigen als voor loontrekken-
den die minstens 2/3 van een volledige 
carrière achter de rug hebben, bedraagt 
1.460,45 € per maand. Voor een alleens-
taande is dit 1.168,73 €. En het overle-
vingspensioen bedraagt 1.150,35 €. 

Ook de afschaffing van de beperkte 
toegestane activiteit voor gepen-
sioneerden is zowel voor loontrekken-
den als voor zelfstandigen een feit. 
Deze mensen kunnen voortaan na de 
pensioenleeftijd een beroepsactiviteit 
verderzetten zonder beperking van  
inkomen als ze 65 jaar oud zijn of 45 jaar 

carrière achter de rug hebben. Vroeger 
moesten ze tegelijk minstens 65 zijn en 
42 jaar carrière kunnen voorleggen, met 
alle problemen van dien, meer bepaald 
bij beroepen die een lange studietijd 
vereisen.

Bovendien kunnen zelfstandigen als 
natuurlijke persoon voortaan zoals hun 
collega’s die een vennootschap hebben 
opgericht, toegang krijgen tot de aan-
vullende pensioenen van de tweede 
pijler, met 30% fiscale aftrekbaarheid.

Zelfstandigenpensioenen
Gelijkstelling van het minimale pensioen van 
zelfstandigen en enkele andere verbeteringen

I Z E O M A G  -  S E P T E M B E R  2 0 1 6

Sinds 1 augustus loopt 
het minimumpensioen 
voor zelfstandigen 
gelijk met dat voor 
loontrekkenden.



MEER INFO?
Caroline Coutelier, 
02 643 78 13 - events@beci.be

AGENDA
E-DAY - UITNODIGING OP EEN OPLEIDINGDAG
Reserveer donderdag 6 oktober 2016 in uw agenda voor een 
unieke dag volledig gewijd aan opleidingen en advies rond een 
snellere ontwikkeling van uw zaak dankzij het internet!

Meer verkopen? Meer omzet? Meer klanten? Meer in het buitenland verkopen? Het kan dankzij het web!

IZEO nodigt u uit op de derde e-Day Brussels, op donderdag 6 oktober 2016, bij Google Belgium, in Brussel.

Iedereen beseft vandaag dat handelaars, ambachtslieden, vrije beroepen en KMO’s de trein van e-commerce en online 
diensten echt niet mogen missen!

Sommigen zullen baat hebben bij een e-shop als aanvulling van hun klassieke winkel. Anderen zullen vooral vlot via de 
sociale media moeten communiceren. Voor iedereen is het in elk geval van vitaal belang niet alleen op het internet 
aanwezig te zijn, maar ook zichtbaar en actief.

Als u daar al mee bezig bent, volgt u best de jongste e-marketing trends op het internet. Bent u op het web nog niet 
aanwezig, of althans niet genoeg, begin dan aan uw online zichtbaarheid te bouwen.

De e-Day Brussels 2016 wordt een dag vol met voordrachten, workshops, speed coaching en ontmoetingen met 
erkende professionals. Elke bezoeker (handelaar, ambachtsman, vrij beroep en KMO bedrijfsleider) vindt er zeer 
concrete informatie over de mogelijkheden om e-commerce of de aanwezigheid op het web te ontwikkelen, en 
over de manier om een eigen roadmap uit te stippelen naargelang van de strategie, de markt en het budget.

De voornaamste thema’s komen tijdens deze dag aan bod: uw website bouwen of verbeteren, e-mailing com-
municatie en het gebruik van de sociale media, uw zichtbaarheid zowel lokaal als mobiel, uw eigen e-com-
merce oprichten en beheren… Ook de logistieke financiële en juridische aspecten van online handel krijgen 
ruime aandacht. En de export, via het web.

Dit wordt de dag om de toekomst van uw zaak uit te stippelen. Reserveer donderdag 6 oktober 2016 
in uw agenda.

Inschrijving vóór vrijdag 30 september op www.izeo.be

DEELNAME:
Lid van IZEO, BECI, BHA, B.R.A: 60 € excl. BTW (72,6 € BTW incl.)
Geen lid: 120 € excl. BTW (145,2 € BTW incl.)

Zijn inbegrepen: de documentatie, de koffiepauze, de lunch en de drink op het einde van de dag.



Wenst u een activiteit van stapel te laten lopen? Gaat u met een 

splinternieuwe onderneming in zee? IZEO, de beweging van  

zelfstandigen, staat u met raad en daad bij om u te helpen  

de juiste koers te varen.

Vaar de 
juiste koers!

STARTER

www.izeo.be

Bezoek onze website om het ganse voordelenpakket te ontdekken 
en lid te worden.
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