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Now offering private and flexible co-working offices as of 
€295 euro/month. On top of that, you can also work 

from the 2 other Silversquare venues Avenue 
Louise 523 and Square de Meeus 35.

If you sign up before 31 January 2017 
you can benefit a 10% discount on your 
monthly fee for the next 12 months ! 
Mention your code «IZEO»

More info on www.silversquare.eu  
or call 02 335 12 01

SILVERSQUARE  
STEPHANIE JUST  

OPENED!

SPECIAL IZEO OFFE R

Are you looking for an inspiring and collaborative  
workspace environment in Brussels?
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L“Les feuilles mortes se ramassent à la pelle”, zong Yves Montand… Hetzelfde geldt voor ondernemers. Voor meer dan 3.000 
onder hen betekent deze droevige herfst in België het einde van een avontuur waarin zij zich met veel moed en ondanks 
de risico’s hadden gestort. De situatie en het algemeen economisch klimaat hebben hen ondertussen gedwarsboomd.  

Een jaar na de lock-down en de verkeersvrije zone betreuren we een concentratie van faillissementen in de horecasector en het 
Brusselse Gewest. IZEO Mag stelt in dit nummer vast dat de trend in gans het land een stijgende lijn volgt: van september tot 
november stegen de faillissementen met 12,6% in België en met 39,4% in Brussel ten opzichte van dezelfde maanden in 2015. 
Laten we hopen dat dit van voorbijgaande aard zal zijn. 

Het enige hiertegen gewassen kruid is een terugkeer van de vraag binnen een dynamische markt. De rest is dweilen met de 
kraan open.

Niemand kan beslissen dat het vertrouwen nu terugkeert, maar sommige overheidsini-
tiatieven zouden hiertoe wel kunnen bijdragen ... of ten minste een verdere afbrokkeling 
voorkomen.

Dit kan alleen indien de regionale en federale regeringen radicaal van aanpak veranderen!

Moeten werkgevers het ziekteverlof van hun personeel betalen? Het lijkt een goed idee, 
geachte mevrouw De Block, Minister van Sociale Zaken, maar het is het niet. Eerder een 
waarachtig slecht idee! Hoe moet een vijfkoppige KMO de abnormale lasten financieren 
van een situatie die ze in geen geval heeft veroorzaakt? En hoe kan een onderneming 
aanvaarden een eerste keer de sociale werkgeverslasten uit wederzijdse bijstand en 
solidariteit te betalen als ze een tweede keer in de portemonnee moet delven indien ze 
iemand heeft aangeworven die per ongeluk ziek valt?

En u, geachte heren van de btw, vindt u het normaal en moreel aanvaardbaar om KMO’s 
in moeilijkheden (en die bijstand van het Gewest krijgen) op federaal niveau kapot te maken met verbeten toeslagen en verho-
gingen? Dit beleid van (lichtjes) zalven en (hard) slaan zijn onze KMO’s kotsbeu!

En was het wel het gelegen moment om Brussel verder te wurgen met een beperking van de rijstroken van de invalsweg van en 
naar de E40? Dagelijks transiteren daarlangs duizenden mensen die in de hoofdstad werken. De gewestelijke overheid beweert 
bij dit onzinnig project dat de uitbreiding van de files aan de ingang van de stad voor onze economie zogezegd pijnloos zal zijn. 
Wie zal zoiets geloven? Bovendien zal deze maatregel criminele gevolgen hebben voor de pendelaars die de stad ’s avonds ver-
laten! De files worden een hel voor duizenden automobilisten, zelfstandigen, loontrekkenden, gezinnen en kinderen. Wij klagen 
deze dogmatische en waanzinnige visie van het mobiliteitsbeleid met klem aan!

IZEO eist met luide stem een doordachte, globale, gecoördineerde, welwillende en voorzichtige aanpak ten aanzien van onder-
nemingen die in moeilijkheden kunnen verzeilen. De overheid staat daar mijlen ver van af!
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Een verrassing is dit niet, maar de 
terugval is brutaal: 3 119 faillisse-
menten faillissementen in België 

tijdens de afgelopen drie maanden. 
Sinds begin september stijgt het aan-
tal failliet verklaarde ondernemingen 
in Brussel met ‘double digit’ percen-
tages: +25,2% in september en +66% 
in oktober. De door IZEO bij Graydon 
vergaarde informatie wijst erop dat de 
cijfers van november met 31% stijgen en 
een angstwekkende trend bevestigen die 
zich ook (in mindere mate) nationaal laat 
voelen. 

Geen van de drie gewesten blijft ge-
spaard, maar Brussel incasseert frontaal 
de uitgestelde weerslag van een bijzon-
der moeilijke winter met zijn alarmniveaus, 
terreuraanslagen en vastgelopen verkeer. 
In Brussel liep het aantal faillissementen, 
in oktober alleen, met 66% op. Dit is vooral  
te wijten aan sluitingen in de horeca- 
sector, die hoogstwaarschijnlijk veel 
zwaardere schade zal lijden dan in 2015.

Wat zijn de oorzaken van deze negatieve 
trend? Kon die worden vermeden? Is een 
betere opsporing denkbaar? Wij hebben 
zonder uitstel de meningen van twee 
deskundigen geconfronteerd: die van Eric 
Van den Broele, verantwoordelijke van de 
afdeling onderzoek en ontwikkeling bij 
Graydon, en Olivier Kahn, de coördinator 
van het Centrum voor Ondernemingen 
in moeilijkheden. Hieronder leest u de 
oplossingen waaraan zij denken.

Het gruwelijke vierde 
kwartaal
Welke oorzaken ziet u achter de brutale 
stijging van het aantal faillissementen?   
Eric Van den Broele  (Graydon): Het 

jaar 2016 scheen ‘normaal’ te verlopen 
tot half augustus, met een behoud 
van de structurele achteruitgang sinds 
de crisis van de jaren 2011 tot 2014. 
Maar in september liep alles plots op 
de klippen met een flinke toename van 
het aantal faillissementen in de drie 
gewesten. Voor het ganse jaar zullen 
we wellicht onder het niveau van 2015 
scoren. De resultaten van het vierde 
kwartaal zijn echt verontrustend.

Een uitgestelde  
weerslag in Brussel?
Olivier Kahn (Brussels Centrum voor 
Ondernemingen in moeilijkheden):  
Inderdaad. We hadden dit tegen begin 
september verwacht, eerder dan in mei 
of juni. Tijdens het eerste halfjaar was het 
voor de ondernemers al bijzonder nipt. De 
impact van de gruwelijke terreuraanslagen 
voegde zich bij andere gekende 
problemen: de lockdown van november 
2015, na de aanslagen in Parijs, en de 
eindeloze problemen in hartje Brussel. 
We weten heel goed hoe ondernemers 
zoiets aanpakken: “Ik heb wat liquide 
middelen en probeer die te rekken door 
tijd te winnen bij de btw en, zo nodig, bij 

mijn leveranciers. Tijdens de vakantie laat 
ik de spanning wat dalen …” Dit duurt tot 
aan de pijnlijke bewustwording van het 
geduchte vierde kwartaal.

Miguel Van Keirsbilck (IZEO): Een opeen-
volging van drama’s. In het Brusselse Gewest 
moeten de uitzonderlijke omstandig- 
heden die we meegemaakt hebben,  
gepaard gaan met even uitzonderlijke 
steunmaatregelen voor KMO’s. En die 
behoefte bestaat vandaag nog steeds. 

Gedeelde  
verantwoordelijkheid 
Waar ligt de schuld voor deze toene-
mende faillissementen?
Olivier Kahn: Iedereen is schuldig. 
Enerzijds de federale overheden 
met hun uiterst streng beleid inzake 
btw, vooral wat betreft betalings- 
modaliteiten, toeslagen of gespreide 
betalingen. Niet bepaald constructief 
om ondernemingen in moeilijkheden 
te steunen. Anderzijds het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest dat 900 000 euro 
besteedt aan steunmaatregelen voor 
ondernemingen. Wat de toekomstige 
maatregelen ook mogen zijn, laten we 
vooral zulke lapmiddelen vermijden 
en naar de diepere oorzaken grijpen. 
De wereld verandert en we moeten 
ons aanpassen. De geldschieters zijn 
niet meer dezelfden als vroeger; we 
moeten dit aanvaarden. Het imago van 
het Gewest is gehavend; we moeten 
daarmee leren leven. De overheid moet 
ondernemers helpen sensibiliseren voor 
deze fundamentele verschuivingen. 
Overheidsgeld uitgeven dient tot niets 
als de diepliggende kwaal niet wordt 
aangepakt. 

Stijging van  
faillissementen echt 
niet te voorspellen?
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12,6%
Dit is de stijging van het aantal 
faillissementen in België tijdens 
de afgelopen drie maanden. De 
drie gewesten zijn getroffen, maar 
vooral Brussel gaat hieronder 
gebukt, met 66% meer faillisse-
menten tijdens de maand okto-
ber, grotendeels in de horeca. 



Eric Van den Broele: De meeste 
ondernemingen die met structurele 
moeilijkheden kampen, zijn in 
Brussel gevestigd. Een schok als de 
terreuraanslagen vermenigvuldigt de 
gevolgen hiervan. Ik geef Olivier Kahn 
gelijk: de Brusselse maatregelen zijn 
reddingsboeien voor ondernemers die 
al verdronken zijn. Ze komen te laat.

Voorkomen is genezen
Wat raden jullie dan aan?
Allebei: De preventie verbeteren!

Eric Van den Broele: In België kan van 
20 tot 60 000 ondernemingen worden 
gezegd dat ze in moeilijkheden verkeren. 
Voor gans het jaar 2016 verwachten 
we 12   000 faillissementen, terwijl 
slechts 600 tot 700 ondernemingen 
door handelsrechtbanken besliste 
steunmaatregelen zullen genieten 
(de zogenaamde Procedures van 
Gerechtelijke Reorganisatie – PGR). 
Peanuts, vergeleken met de werkelijke 
behoeften van ondernemers die 
structurele hulp nodig hebben. Het 
probleem situeert zich in de ‘oranje 
zone’. Daar zou de overheid moeten 
optreden: bij de ondernemingen die 
moeilijkheden tegemoet gaan. Maar 
de handelsrechtbanken slagen daar 
niet in. Sommige rechtbanken willen de 
economie uitzuiveren, andere stellen 
maatregelen voor die te laat komen. 

Miguel Van Keirsbilck: Wij betreuren 
inderdaad het tekort aan menselijk 
kapitaal in de preventie, vooral bij de 
Brusselse handelsrechtbanken. De oranje 
knipperlichten moeten zo snel mogelijk 
worden opgespoord.

Olivier Kahn: Nu, als de mensen 

niet de wil hebben om te reageren, 
dan blijven de beste maatregelen 
machteloos. In het Centrum voor 
Ondernemingen in moeilijkheden 
ontvangen wij gemiddeld zes 
oproepen per dag. In de zomer kregen 
we maximum één oproep per dag 
binnen. Dit spreekt boekdelen over 
het gebrek aan vooruitzicht wanneer 
moeilijkheden op komst zijn. Volgens 
mij is dit niet te wijten aan een tekort aan 
opleiding, maar wel aan onvoldoende 
sensibilisering van meet af aan, en een 
ontoereikende begeleiding. Wanneer 
ik budgetten bekijk, neem ik altijd 
de ‘honoraria’ onder de loep. Vaak 
zijn er geen andere dan die voor de 
boekhouders. Niets is voorzien voor 
computers of coaching, bijvoorbeeld.

De rol van boekhouders 
Waarschuwen de boekhouders te 
laat voor moeilijkheden?
Olivier Kahn: Welke ondernemer rea-
liseert zich echt hoe nuttig een check-up 
op kwartaalbasis wel is, bijvoorbeeld? 

Boekhouders zijn het best bevoegd om 
moeilijkheden te voorspellen. Ik schat 
echter dat amper 20 tot 30% onder hen 
in de maand oktober een volledig verslag 
van de situatie aan de klanten voorlegt. 

Miguel Van Keirsbilck: Boekhouders 
beseffen meestal het belang van 
begeleiding, maar door een nijpend 
tekort aan tijd beperken ze zich vaak tot 
het bijhouden van de boekhouding. 

Eric Van den Broele: Ideaal zou een 
individuele opsporing – zoals bij de 
preventie van kanker – gepaard moeten 
gaan met een scan van de risicogroepen. 
Bij Graydon zien we, via ons studiewerk, dat 
de angst van bestuurders stijgt naarmate 
het vooruitzicht van moeilijkheden nadert. 
Ze vergeten hun sociaal netwerk te 
ontwikkelen. Ze verzuimen de zoektocht 
naar partnerschappen en innovatie, ze 
wonen geen enkele externe vergadering 
meer bij en focussen exclusief op hun 
onderneming. Ze werken keihard maar 
zonderen zich af. Dit is een vicieuze cirkel. 
Deze mensen hebben een opvolging en 
een begeleiding nodig. 

INVALSHOEK

Het ergste van de faillissementen staat ons nog te 
wachten, aldus de voorspellingen van november, 
die IZEO als eerste vrijgeeft. De cijfers beves-
tigen en versterken onze vrees van begin 
september: elke maand gaat 15% meer 
bedrijven dicht dan in 2015. Vooral  
Brussel heeft het hard te verduren, en 
dan voornamelijk in de horeca. 
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Anticipatie: IZEO op de uitlijk
In naam van de zelfstandigen en de KMO’s 
had IZEO zeer vroeg de alarmbel getrokken.  
De mobiliteitsproblemen en de terreur- 
aanslagen hadden zogezegd geen weerslag  
op de faillissementen. Een bedrieglijke  
schijn was dat. Wat zijn nu de oplossingen?  

1.  Vermijden dat de onverzettelijkheid van 
de overheid inzake BTW, RSZ of Ven.B 
de (gewestelijke) hulpmaatregelen voor 
ondernemingen in moeilijkheden zou 
tenietdoen. Dit geldt zowel voor de be-
talingstermijnen als voor de boetes bij 
laattijdige betalingen. 

2.  De preventie op alle vlakken verbeteren 
door een brede waaier structurele 
maatregelen: een betere opsporing 
door de handelsrechtbanken, het 
aanbevelen van een driemaandelijkse 
check-up, de sensibilisering van de 
cijferberoepen en de begeleiding van 
KMO zaakvoerders. Het faillissement 
van ondernemingen betekent ook het 
falen van de betrokken besturen.

Info: www.izeo.be. 
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Wat is een faillissement?
Een faillissement is, kort samengevat, 
een gerechtelijke procedure voor han-
delaars en ondernemingen die hun fac-
turen niet meer kunnen betalen. 
“Om van een faling te spreken, moet 
aan twee voorwaarden worden voldaan”, 
licht Eric Van den Broele, van Graydon, 
toe: “De bedrijven of zelfstandigen 
moeten hun facturen structureel niet 
meer kunnen betalen én er is geen  
beterschap in zicht. Belangrijk hierbij is 
dat het faillissement niet van toepassing is 
voor vrije beroepen en zaakvoerders van 
vennootschappen. De vennootschappen 
zelf kunnen wel in faling gaan.” 

De verschoonbaarheid 
van de gefailleerde  
veegt de spons over  
de schulden 
Een zelfstandige kan meerdere levens  
hebben en na een faillissement opnieuw 
beginnen. Vroegere schuldeisers kunnen 
hun vorderingen al dan niet opeisen in 
functie van de verschoonbaarheid van 
de gefailleerde.

Wie kan als verschoonbaar 
worden verklaard?
De rechtbank kan de gefailleerde zelf- 
standige verschoonbaar verklaren, al 
is het evenwel geen automatisme. Dit 
houdt in dat hij na het faillissement 
opnieuw kan starten zonder dat de 
oude schuldeisers hem nog kunnen 
lastigvallen om hun vorderingen op het 
eisen. De verschoonbaarheid haalt dus 
de spons over het resterende passief en 
alle schulden vervallen, met inbegrip 
van degene die niet (tijdig) werden aan-
gemeld bij de curator.
Verschoonbaarheid krijgen was lange 
tijd een gunst. Ze moest expliciet door 
de rechtbank worden toegekend. 

Verschoonbaarheid van 
de gefailleerde vandaag 
standaard 
Dit is inmiddels geëvolueerd. Vandaag is 
verschoonbaarheid standaard geworden, 

met een toekenning van de status in 
zowat 90 tot 95% van de gevallen. De ver-
schoonbaarheid wordt pas geweigerd als 
daar specifieke redenen voor bestaan. Dit 
is het geval als er kwaad opzet in het spel is 
en de betrokken zelfstandige niet te goeder 
trouw handelde. Als hij bijvoorbeeld 
fraudeerde of bezittingen verdonkere-
maande. Een zelfstandige die er financieel 
niet te best voorstaat, doet er dus goed 
aan om toch correct te blijven. In dat geval 
krijgt hij na een faillissement immers een 
nieuwe kans. 

Een verkeerde inschatting maken in de be-
drijfsvoering of onderuitgaan omdat men 
zelf een aantal vorderingen niet kon innen, 
zijn geen grond om de verschoonbaarheid 
te weigeren. Ze zijn immers inherent aan 
het zakendoen. De verschoonbaarheid 
geldt trouwens ook voor de partner van 
de gefailleerde en voor de personen die 
zich borg gesteld hebben voor de zelf- 
standige.

De vrijstelling is niet  
absoluut 
De vrijstelling van schulden uit het  
verleden is overigens niet absoluut. 
Over een aantal zaken wordt de spons 
niet geveegd. Dat geldt met name voor 
schulden die geen betrekking hadden 
op de beroepsactiviteiten van de zelf- 
standige, maar op zijn privézaken. Het 
kan onder meer gaan om achterstallige 
onderhoudsuitkeringe. 

Wat wordt op sociaal 
vlak aangeboden?
•  Een werkloosheidsuitkering als 

zelfstandige?
Een zelfstandige heeft in principe geen 
recht op werkloosheidsuitkeringen. De 
gefailleerde zelfstandige kan toch aan-
kloppen bij de RVA als hij loontrekkende 
was voor de start van zijn zelfstandige 
hoofdactiviteit. Zijn situatie moet dus 
eerst worden onderzocht. 
Als op de dag van het faillissementsvonnis, 
de zelfstandige activiteit (in hoofdbe-
roep) minstens zes maanden en maxi-
maal 15 jaar heeft geduurd, dan kunnen 

er werkloosheidsuitkeringen worden 
toegekend.

•  Een faillissementsverzekering?
De faillissementsverzekering is een  
sociale verzekering voor zelfstandigen. 
Ze voorziet een maandelijkse steun die 
echter onder bepaalde voorwaarden 
wordt toegekend – onder meer geen 
werkloosheidsuitkeringen genieten – 
en kan verschillende keren tijdens een  
beroepsloopbaan wordt ingeroepen. 
De totale periode over de hele  
loopbaan mag niet meer dan 12 maanden 
bedragen. Ook voor de gezinsbijslag en 
de ziekteverzekering loopt de sociale 
bescherming dan door.

•  Wie heeft er recht op? 
- Failliet verklaarde zelfstandigen
-  De zaakvoerders, beheerders en wer-

kende vennoten van een vennootschap 
in faling

Zelfstandigen die strafrechtelijk ver-
oordeeld werden (wegens bedrieglijk 
faillissement) of die hun onvermogend-
heid zelf hebben bewerkstelligd, zijn 
uitgesloten van de faillissementsverze-
kering.
•  Wat is het bedrag van de financiële 

steun?
Het gaat om een maandelijkse uitkering 
die wordt uitbetaald vanaf de eerste dag 
van de maand die volgt op het faillisse-
mentsvonnis, en dit gedurende maximaal 
12 maanden. Het bedrag verschilt naar-
gelang de zelfstandige al dan niet personen 
ten laste heeft.
-  Maandbedrag zonder persoon ten 

laste: 1.168,73 EUR 
-  Maandbedrag met persoon ten laste: 

1.460,85 EUR 

Voor alle vragen over deze materies 
kunt u terecht bij het Centrum voor  
Ondernemingen in moeilijkheden, op 
het nummer 02 643 78 48.

Bronnen: Partena Professional en Graydon.6
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Een nieuwe start na een faillissement  
is best mogelijk! 



 
 

Met de steun van het Europees sociaal fonds

Panadas Factory werd opgericht in 2010 en 
is gespecialiseerd in diepvriesproducten. 
Leo Grimberg, de oprichter, blikt terug 
op de rekruteringen sinds de start van het 
project.

✓Waarom heeft u beroep gedaan op Select Actiris voor 
uw rekruteringen? 
Toen ik Panadas Factory heb opgericht, was ik nog maar net  
in België aangekomen en kon ik wel wat raad gebruiken 
over de tewerkstellingsmaatregelen. Het leek mij logisch 
om hiervoor aan te kloppen bij Actiris. De consultant 
die zich met mijn dossier bezighield, was zeer efficiënt 
en wist van aanpakken. Mijn eerste werknemer heb ik 
aangeworven via een IBO (individuele beroepsopleiding). 
Zeer snel groeide het aantal werknemers in mijn bedrijf. 
Samen met Actiris heb ik dan een plan uitgewerkt voor 
mijn personeelsbeheer op middellange en lange termijn.

✓Hoe heeft dit u geholpen bij de verdere uitbouw van 
uw onderneming?  
Zonder de tewerkstellingsmaatregelen zoals de IBO en 
Activa had ik nooit mijn eigen bedrijf kunnen starten.  
Nu kan ik mijn personeel aanwerven voor onbepaalde 
duur, maar in het begin was dat geen optie binnen 
Panadas. Voor mij is Actiris dé referentie op vlak van 
rekrutering bij de oprichting van een onderneming.  

✓Wat zijn uw projecten voor de toekomst? 
De onderneming blijft groeien. Binnenkort zal ik dus  
opnieuw op zoek gaan naar nieuw personeel, met de 
hulp van Select Actiris. 
Bij elke evolutie van het bedrijf, overlopen we alle  
mogelijkheden op HR-vlak. De profielen zijn steeds  
diverser. 
Nu gaan we een restaurant en rechtstreekse verkoop-
punten openen. De profielen die we nu zoeken, zijn dus 
zeer verschillend van de arbeidersprofielen die we tot 
nu toe zochten. 

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

‘Voor mij is Actiris dé referentie op vlak van rekrutering 
bij de oprichting van een onderneming.’

• 20 werknemers

Panadas Factory in cijfers

empanada’s
per dag

4.000

Leo Grimberg
Oprichter van Panadas Factory.

‘Als Ingenieur Informatica van opleiding had ik nooit eerder 
met arbeiders gewerkt. Bij het rekruteren zegt een cv  
bovendien vaak niet alles. 
Het is dan ook niet altijd evident om hier door te kijken. 
Actiris helpt mij om de juiste profielen te zoeken en filtert 
voor mij de kandidaten.’

van het personeel 
aangeworven via Select Actiris

100%

Publireportage_panadas_factory_210X297_2016.indd   2 7/09/16   09:32
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Hoeveel ambachtelijke uurwerk-
makers vervaardigen in België 
polshorloges met de hand? Hoe-

veel dergelijke ambachtslieden schrij
ven onderaan de wijzerplaat van hun 
creaties ‘Made in Belgium’ ?

Één! Stéphane Albert is nog geen 30 
jaar oud. En toch goochelt hij met 
hedendaagse uurwerktechnologie 
en Belgische vakkundigheid om 
hoogwaardige uurwerken te ontwerpen 
die uitblinken door hun design en 
exclusiviteit. De heer Albert creëert 
en tekent elk van zijn creaties tot in 

de minste details en ontwikkelt de 
technische plannen. Zijn uurwerken zijn 
toonbeelden van verfijnde soberheid, 
nu en dan met een vrijmoedig tintje. 

“Zelfstandigheid beschouw ik in dit 
beroep als een conditio sine qua non 
om de passie tot leven te brengen”, 
vertelt hij. “In salarisverband zou zoiets 
niet mogelijk zijn, want de werkgever 
of rendabiliteitsoverwegingen zouden 
alles scheeftrekken. Het is voor mij van 
fundamenteel belang zonder beperking, 
goedkeuring of belemmering door wie 
dan ook te kunnen creëren.”

Ondanks de kwaliteit en de 
uitgesproken elegantie van deze in 
zeer kleine reeksen geproduceerde 
ambachtelijke uurwerken, besliste 
Stéphane Albert zijn creaties bijzonder 
betaalbaar te houden. Hij vindt dat 
zijn passie toegankelijk moet zijn voor 
al wie gevoelig is voor schoonheid, 
zonder enige vorm van ijdelheid of 
elitarisme. Dat siert hem.

De merkwaardige (en uiterst zeldzame) 
Belgische ambachtelijke uurwerken 
ontdekt u op de website www.salbert.
be. E-mail: info@salbert.be. 

Wat staat ons morgen te wachten? 
Vraag het misschien aan  
fabrikanten van glazen bollen … 

Wel is zeker dat de ondernemingen pijls-
nel evolueren, zowel in positieve als in 
negatieve zin, trouwens. Ondertussen 
stelt de arbeidsmarkt steeds radicaler 
flexibiliteitseisen. En wat doen we met 
de werkomgeving? Hoe vermijden we, 
in geval van moeilijkheden, veel te ruime 
lokalen voor een teruggevallen activiteit? 
Hoe kunnen we, bij sterke groei, de  
kantoren uitbreiden zonder op lange ter-
mijn te investeren? De moderne oplossing 
heet coworking, een werkomgeving ge-
deeld onder meerdere ondernemingen. 
Sinds 2013 is het aantal zulke coworking- 
ruimtes in Europa verdrievoudigd. In 
België geldt Silversquare als de pionier. 
Oprichter Axel Kuborn kwam in 2008 
op het idee toen hij op zoek was naar 
partners om een online handelszaak in 
textiel op gang te brengen. Zonder vaste 

lokalen was zoiets nogal ingewikkeld. 
Vergaderingen moesten plaatsvinden 
in restaurants of hotels. Toen las Axel in 
de krant dat artiesten in New York zich in 
een gemeenschappelijke ruimte waren 
gaan vestigen om collectief te schrijven 
aan de hand van contacten, gedachte- 
wisselingen en wederzijdse uitdagingen. 
Axel paste hetzelfde idee toe in Brussel, 
maar dan voor ondernemers. Of het dan 
niets meer te maken had met artistieke 
creativiteit? Toch wel: “Coworking is veel 
meer dan een gemeenschappelijk dak. 
De formule focust op dialoog, weder-
zijdse hulp en stimulatie”, stelt Alexandre 
Ponchon, manager van Silversquare. “Een 
ondernemer kan niet in alles uitblinken. 
Als hij zich hier vestigt, ontmoet hij wellicht 
een verzekeringsmakelaar, een software- 
ontwikkelaar, een graficus, een specia-
liste in bedrijfscommunicatie, noem maar 
op. Regelmatig worden conferenties en 
afterworks georganiseerd. De mensen 

komen samen in de bar en breiden hun 
netwerk uit.” Sinds zijn oprichting heeft 
Silversquare meerdere partnerschappen 
zien ontstaan. Zelfstandigen hebben 
hier vennoten gevonden met wie ze een 
KMO hebben gecreëerd. Er werden ook 
fondsen vergaard om nieuwe projecten 
op gang te brengen. “Dankzij de verde-
ling van de office management diensten 
betaalt de ondernemer aanzienlijk  
minder voor de kantoorruimte. Hij verlaat 
bovendien zijn eenzaamheid en vestigt 
zich in een omgeving die de verwezen-
lijking van zijn projecten bevordert.” 
Op 1 december huldigde Silversquare 
een nieuwe coworking-ruimte in aan het  
Stefanieplein. Hiermee beschikt de onder-
neming over 7500 m² beschikbare ruimte 
en wordt ze de grootste Brusselse speler in 
deze vorm van samenwerkingseconomie. 

Gyrationis Tempus... 

Silversquare: eerder voedingsbodem dan kantoor
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EEN WERELD VAN NIEUWE PERSPECTIEVEN.
Net zo makkelijk zaken doen aan de andere kant van de wereld als in de eigen 
straat, dat is de droom van elke ondernemer. Brussel Invest & Export biedt u
persoonlijk advies, een netwerk van economische en handelsattachés op 
elk continent, prospectieacties en fi nanciële steun om van uw internationale 
projecten een succes te maken. Ontdek een unieke bron van energie voor 
Brusselse bedrijven op www.invest-export.brussels of bel 02 800 40 00. 

BIE1610-ann BECI metro 297x210 NF.indd   4 3/11/16   14:07
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Wanneer een bedrijfsleider 
(bestuurder, zaakvoerder 
of vereffenaar) een ge-

bouwd onroerend goed (waarvan 
hij eigenaar, bezitter, erfpachter, 
opstalhouder of vruchtgebruiker is) 
verhuurt aan de vennootschap of 
vereniging waar hij zijn activiteiten 
uitvoert, dan wordt het positieve 
verschil tussen de huur en 5/3 van 
de gerevaloriseerde kadastrale in-
komsten aangemerkt als beroepsin-
komsten. De revalorisatiecoëfficiënt 
voor kadastrale inkomens is vast
gesteld op 4,31 voor het inkomsten-
jaar 2016 (4,23 voor het inkomsten-
jaar 2015).

Op het gedeelte dat wordt aange-
merkt als beroepsinkomsten moet 
bedrijfsvoorheffing worden berekend. 
Indien de huur maandelijks wordt be-
taald, dan moet het gedeelte van het 
huurinkomen dat als beroepsinkomen 
wordt geherkwalificeerd, worden be-
handeld als een periodiek loon; dit 
wordt eventueel geteld bij het loon 
van diezelfde maand en er wordt be-
drijfsvoorheffing op ingehouden, net 
zoals voor het periodieke loon. Het 
geherkwalificeerde bedrag moet ook 
op de fiscale fiche van de bedrijfslei-
der (fiche 281.20) worden vermeld.

Bron: Koninklijk besluit van 17 november 2016 tot 
wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de 
revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomsten, 

B.S. 29 november 2016.

Isabelle Caluwaerts 
Partena Professional

Bedrijfsleiders en huurvoordelen:  
revalorisatiecoëfficiënt 2016

Voorbeeld:
Een bestuurder verhuurt aan zijn 
vennootschap een gebouwd on-
roerend goed met een kadastraal 
inkomen van € 2.000,00. De 
jaargrens bedraagt € 14.366,67 
(= 2.000 x 4,31 x 5/3). De onder-

neming betaalt aan de bestuurder 
een maandelijkse huursom van 
€ 1.500, dit is € 18.000 per jaar; 
er is dus een positief verschil 
van € 3.633,33. Dat bedrag van  
€ 3.633,33 wordt geherkwali-
ficeerd als een beroepsinkomen 
en er moet bedrijfsvoorheffing op 
berekend worden.



Frankrijk is vaak de eerste grens 
die een Belgische KMO over-
schrijdt. Maar dikwijls gebeurt 

dit zonder volledige voorlichting, 
met als gevolg overtredingen en 
soms zware boetes. “Ondernemingen 
die helemaal in orde zijn met de 
wetgeving zijn zeldzaam!”, betreurt 
Michaël Boulanger, CEO van RM  
Boulanger, een fiscaal vertegenwoor-
digingskantoor uit de streek van Rijsel.

Talrijke Belgische KMO’s exporteren 
naar onze zuiderburen. Door de na-
bijheid, de taal en de cultuur vormt 
Frankrijk een vanzelfsprekende markt 
voor onze ondernemingen. De cijfers 
liegen er niet om: Frankrijk is de tweede 
exportmarkt voor België (17,2 miljard 
euro) en de derde importpartner (14,9 
miljard euro). De voor ons land gunstige 
handelsbalans getuigt van de waar-
dering die Belgische leveranciers in 
Frankrijk genieten. 
Dankzij de eenheidsmarkt is het vrij 
gemakkelijk grensoverschrijdend te 
werken. Toch treft u best een aantal 
voorzorgsmaatregelen, zeker wat 
diensten aangaat. Export betekent na-
melijk ook dat u zich neerlegt bij de 
reglementaire en wettelijke verplich-
tingen van de lokale markt, zelfs in een 
buurland. “Heel wat KMO’s begaan, te 
goeder trouw, een overtreding”, stelt 
Michaël Boulanger vast. “Ze beroepen 
zich maar al te vaak op misvattingen, 
onder andere wat betreft de toepas-
sing van de intracommunautaire btw.” 
Een voorbeeld: “Laten we het geval 
nemen van een Belgische onderne-
ming die bij de Franse btw een regis-
tratienummer bezit. Moet ze de Franse 
btw aan al haar klanten aanrekenen?” 
Veel bedrijven zullen dit bevestigen, 
maar het correcte antwoord luidt ‘niet 

altijd’. “Ja, in het geval van particu-
liere klanten – neen, als u diensten 
aan Franse ondernemingen factureert. 
De wet is in 2006 en 2010 veranderd: 
als u niet in Frankrijk bent gevestigd 
en bepaalde geleverde diensten aan 
btw-plichtige klanten in Frankrijk factu- 
reert, hoeft u geen btw aan te rekenen. 
Opgelet: de btw die u per vergissing 
toch zou aanrekenen, zal voor de klant 
niet aftrekbaar zijn! Dit geval blijven 
we dagelijks uitleggen – en sommi-
gen geloven ons nog steeds niet”, 
lacht Michaël Boulanger. “U volgt dus 
best niet blindelings de welbekende 
‘btw-richtlijn’ (nvdr: richtlijn 2016/112/
EG) en u moet weten dat ze op ver-
schillende manieren wordt toegepast, 
naargelang van het EU-land. We moeten 
ook regelmatig uitleggen dat het  
‘Europese btw-nummer’ dat zoveel 
bedrijven vragen, gewoonweg niet 
bestaat. U dient zich steeds ter plaatse 
te laten registreren: daar waar de acti-
viteit het vereist.” 
Wanneer richten we dan een onder-
neming in Frankrijk op? “Als het niet 
noodzakelijk is, bevelen we dit ook 
niet stelselmatig aan”, antwoordt de 
heer Boulanger. “Maar het is wel ver-
plicht als u in Frankrijk beschikt over 
wat de Franse administratie beschouwt 
als een ‘vaste vestiging’, met loontrek-
kend personeel, een gebouw enz. 
Vanaf dat ogenblik kan worden gesteld 
dat de activiteit niet langer vanuit 
België wordt gevoerd. U kunt een bij-
huis oprichten als verlenging van de 
Belgische vennootschap, maar het 
beheer ervan is ingewikkeld en de 
voordelen blijven gering. Wij zijn eerder 
voorstander van de oprichting van 
een dochteronderneming, tenminste 
wanneer dit gerechtvaardigd is. In dat 
geval kiezen veel ondernemingen voor 
de Franse formule ‘société par actions 

simplifiée’, die meer soepelheid biedt.” 

Detachering: opgelet 
voor de boetes
De terbeschikkingstelling van werk-
nemers zorgt eveneens voor heel wat 
verwarring, vertelt collega Mathieu 
Bometon: “Sinds april 2015 moet elke 
onderneming die loontrekkenden naar 
Frankrijk detacheert, dit voorafgaandelijk 
aangeven d.m.v. een online verklaring, 
en op het Franse grondgebied een 
vertegenwoordiger aanstellen.” Uit 
onwetendheid leven heel wat onder-
nemingen deze verplichtingen niet na. 
Er liggen nochtans zware sancties op 
de loer: tot 2000 euro administratieve 
boete per loontrekkende. De boetes 
zijn solidair van toepassing op de  
opdrachtgever. “Ondertussen loopt het 
totaal van deze boetes al in miljoenen 
euro op”, meldt Mathieu Bometon. 
Hoe dan ook, laat deze verplichtingen u 
niet beletten uw diensten naar Frankrijk 
te exporteren (de markt vraagt ernaar!). 
Maar wij raden u aan volledige en  
accurate informatie in te winnen. 

Info:  
Jean-Philippe Mergen,  

jpm@beci.be – Tel. : 32 2 210.01.77 

Export van diensten naar Frankrijk:  
opgelet voor misvattingen!
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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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