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Editoriaal
Daniel Cauwel 
Voorzitter van SDZ 
daniel.cauwel@sdz.be

SDZ gehoord door de 
Economische Commissie 
van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers

Eind januari heeft de Economische commissie van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers een hoorzitting gehouden over de impact 
van de Covid-19 pandemie op de zelfstandigen. De Parlementsleden 

vroegen naar een duidelijk zicht over de behoeften en de problemen die 
de zelfstandigen ondervonden naar aanleiding van de corona crisis. In het 
kader hiervan werd SDZ gehoord op 27 januari.

Onze juridische adviseur, Emilie Nicosia en onze Chef-Redacteur, Benoit 
Rousseau, hebben de bezorgdheden en de eisen van onze leden, zelfstandigen 
en bedrijfsleiders waarvan er helaas steeds meer het faillissement naderen, 
kunnen overmaken en toelichten.

Wij hebben de nadruk gelegd op het feit dat zelfs als de steunmaatregelen 
weliswaar de verdienste hebben te bestaan, zij in de meeste gevallen 
volstrekt onvoldoende zijn. Zelfstandigen moeten immers niet alleen hun 
gezin blijven onderhouden maar daarnaast blijven de kosten en de uitgaven 
zich verder opstapelen. 

Wij hebben tevens een aantal klachten van onze leden opgesomd zoals:
-  het overbruggingsrecht dat te laat wordt uitbetaald;
-  banken staan te weinig kredieten en uitstel van betaling van de kre- 
 dieten toe;
-  verzekeringsmaatschappijen weigeren de premies te verlagen en de  
 exploitatieverliezen te vergoeden;
-  het overbruggingsrecht en de gewestelijke vergoedingen mogen niet  
 worden belast;
- de studies waarop experten zich baseren om de sluiting van bepaalde  
 sectoren aan te bevelen zijn wetenschappelijk onvoldoende onder- 
 bouwd…

Kortom, wij hebben de Parlementsleden gevraagd om steunmaatregelen aan 
te nemen om alle economisch levensvatbare kleine zelfstandigen en KMO’s 
te redden. De steunmaatregelen zoals het overbruggingsrecht, moeten 
verlengd worden zolang de crisis blijft duren, tot minstens  6 maanden na 
de definitieve en volledige hervatting van de activiteiten.  

Voor onze federatie is het principe dat zou moeten worden gehanteerd 
heel simpel: elke maatregel die de zelfstandigen en de KMO’s benadelen, 
moet verplicht gekoppeld worden aan voldoende financiële steun om het 
faillissement te voorkomen en om aan de behoeften van hun huishouden te 
kunnen voldoen.
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Exclusief interview met David Clarinval, Minister van Zelfstandigen en KMO’S

“Ik heb meer dan 10 nieuwe steunmaatregelen 
voor ondernemingen voorzien!”

Aan het begin van dit nieuwe jaar, dat nog steeds gekenmerkt is door de pandemie en de 
economische crisis, hebben Daniel Cauwel, Voorzitter van SDZ, en Benoit Rousseau, juridisch 
Directeur van SDZ, de Minister van Zelfstandigen en KMO’s, David Clarinval, voor u ontmoet. 
Deze geeft ons een eerste balans weer van de maatregelen die voor de zelfstandigen en KMO’s 
werden aangenomen in het kader van de Covid-19 crisis.

Ondernemer & Zelfstandigen: Denkt u dat er voldoende 
steunmaatregelen zijn geweest voor de zelfstandigen en 
KMO’s? Talrijke ondernemingen staan momenteel aan de 
rand van de afgrond en de situatie wordt steeds erger voor 
velen onder hen…

David Clarinval: wij zullen de maatregelen blijven verlengen, 
zolang dat nodig is. Los daarvan zijn wij een reeks bijkomende 
maatregelen aan het voorbereiden. Zo zijn wij bijvoorbeeld aan 
het werken aan de BTW voor de Horeca. Wij zijn specifieke 
maatregelen aan het uitwerken voor bepaalde sectoren zoals de 
reissector. Er zullen vrijstellingen zijn van de RSZ bij heropening 
evenals een bijkomende hulp voor de eindejaarspremies of be-
taald verlof. Kortom, een reeks maatregelen zullen worden ver-
lengd en tegelijkertijd zullen nieuwe doelgerichte maatregelen 

worden opgezet, voornamelijk ten gunste van de sectoren die 
nog steeds gesloten zijn.
Tot slot is een plan van heropstart beslist. Dit plan zal de komen-
de weken worden voorgesteld met meer globale maatregelen op 
economisch vlak. Dit plan zal steunmaatregelen omvatten voor 

de gesloten sectoren maar ook voor bepaalde sectoren die open 
zijn maar die een sterke omzetdaling ervaren. De crisis is immers 
overal aanwezig…

Zal dit plan ook voor de kleine handelaars van toepassing 
zijn ? Onze leden vrezen immers dat dit heropstart plan zich 
alleen op de “grotere” sectoren zal richten, met name om 
de klimaat- , milieu- en digitale doelstellingen te verwezen-
lijken…
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Het is evident dat de Europese steunmaatregelen voornamelijk 
de door u aangehaalde problematieken betreffen. Europa dringt 
erop aan dat we de sectoren van de green deal bevorderen maar 
voor wat ons betreft heb ik erop toegezien dat het heropstartplan 
ook een pijler “ondernemerschap” bevat, voor de ondernemin-
gen die niet zozeer georiënteerd zijn naar de betrokken sectoren 
maar die toch hulp nodig hebben. 
Intussen ben ik volop bezig met het zo snel mogelijk heropenen 
van de sectoren die nog gesloten zijn. Dit zal er mede voor zor-
gen dat zij economisch leefbaar blijven. Ik wil echt een politiek 
ontwikkelen die gericht is op de sectoren in nood. Binnenkort zal 
ik tien nieuwe maatregelen aankondigen voor deze specifieke 
sectoren. Dit is mijn prioriteit.

Is het waar dat u een “officieus” moratorium hebt opgezet 
met de fiscus en de RSZ?

Wij hebben inderdaad kunnen bekomen dat een feitelijk morato-
rium verder wordt toegepast in hoofde van de Staat, met name 
de fiscus, de RSZ en de sociale wetten. U moet weten dat het 
merendeel van de faillissementsprocedures, uitgaan van deze 
staatsstructuren. Dit moratorium is onder meer belangrijk om de 
sectoren te beschermen die nog steeds gesloten zijn.
Echter, laten we eerlijk zijn: in 2020 is er maar één derde van het 
aantal faillissementen uitgesproken ten opzichte van het aantal 
faillissementen in 2019. Dat betekent dat een reeks ondernemin-
gen die reeds voor de crisis niet meer leefbaar waren, toch kunst-
matig tot stand zijn gehouden. Doordat deze ondernemingen 
hun schulden niet betalen, geraken hun commerciële partners, 
die wél gezond zijn, zwaar in de problemen. Dit sneeuwbaleffect 
moet absoluut worden vermeden.
Ik verwacht veel van de gewijzigde procedure van gerechtelij-
ke reorganisatie (PGR), die zal worden ingevoerd eind februari. 
Deze procedure, in combinatie met het feitelijk moratorium, zal 

gezonde ondernemingen verder blijven beschermen, maar on-
dernemingen die niet leefbaar zijn, niet meer kunstmatig tot stand 
blijven houden. Private schuldeisers moeten niet worden verhin-
derd om een procedure te starten tegen ondernemingen die niet 
levensvatbaar zijn.

Onze leden vrezen voor deze komende hervorming van de 
PGR. Een groot deel onder hen vreest immers dat die proce-
dure niet geschikt is ten opzichte van hun financiële situatie, 
in het geval hun onderneming slechts een lage rendabiliteit 
heeft.
Het is onder meer in het voordeel van deze ondernemingen dat 
we de toegang tot de PGR hebben versoepeld. Bovendien heb-
ben uw leden de mogelijkheid om een afbetalingsplan te vragen 
voor hun lasten en voor hun sociale bijdragen, zelfs - indien nodig 
- gespreid over verschillende jaren. De getroffen zelfstandigen 
moeten absoluut contact opnemen met de administraties om van 
dergelijk afbetalingsplan te genieten. Dit is van essentieel belang 
voor hen.
Naast deze mogelijkheid van uitstel van betaling, hebben wij ook 
een vrijstelling van sociale lasten ingevoerd. In de Horeca sec-
tor heb ik bijvoorbeeld een vrijstelling van RSZ bijdragen van het 
3e trimester van vorig jaar bekomen. Wij zullen er nog invoeren 
met het oog op de heropstart. Dit ligt momenteel op tafel bij de 
regering en ik denk hiervoor een akkoord te bekomen. Voor een 
onderneming die een aantal werknemers in dienst heeft is een 
vrijstelling van RSZ voor een trimester  niet niets!

Welke zijn uw prioriteiten, los van de Covid-19 crisis, ten op-
zichte van de KMO’s die, in ons land, het grootste deel van de 
ondernemingen betreft?

Wij zouden inderdaad allen graag over iets anders praten dan 
over het coronavirus, maar we moeten ons ervan bewust zijn dat 
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deze crisis nog niet over is en nog een aantal jaren voelbaar zal 
zijn. Zelfs al mogen we alle sectoren heropenen in april, dan nog 
zullen we de ondernemingen nog gedurende meerdere maanden 
moeten ondersteunen en begeleiden. 
Het hele jaar 2021 en waarschijnlijk ook in 2022, zal het mijn 
prioriteit zijn onze ondernemingen te ondersteunen. In ieder ge-
val ben ik van mening dat zolang een onderneming gesloten is, 
zij moet kunnen blijven genieten van het overbruggingsrecht! In 
de evenementensector bijvoorbeeld, weten we heel goed dat er 
geen grote voorstellingen zullen zijn vóór de herfst van dit jaar. In 
deze omstandigheden zou het ondenkbaar zijn om het overbrug-
gingsrecht af te schaffen in juni! Hetzelfde geldt voor de tijdelijke 
werkloosheid. 
Zelfs al zullen we niet meer in de diepe crisis zitten, dan nog zal 
ik heel attent blijven ten opzichte van alle ondernemingen die in 
moeilijkheden verkeren. Dit blijft 
mijn prioriteit.

De steunmaatregelen zijn een 
feit, maar onze leden zijn ook 
bezorgd over de manier waar-
op de Staat deze gelden ooit te-
rug zal moeten recupereren. Zij 
vrezen een belangrijke stijging 
van de fiscaliteit in de komende 
maanden en jaren…

Ik ben een klein jaar Minister van 
Begroting geweest en ik heb in-
derdaad kunnen vaststellen dat de 
combinatie van steun- en herstel-
maatregelen met een verminde-
ring van inkomsten via belastingen 
en bijdragen, een kolossale finan-
ciële put veroorzaakt. We zitten 
aan meer dan tien miljard minder 
inkomsten en aan meerdere mil-
jarden meer uitgaven. Ik ken de 
cijfers niet uit mijn hoofd maar we 
zitten aan een deficit van rond de 
10% van het BBP.
Voor wat ons betreft, en dan 
spreek ik in naam van de MR, is 
het niet de bedoeling om dit deficit 
te herfinancieren met belastingen. 
Wij hebben dit laten opnemen in 
het regeringsakkoord. De fiscaliteit is in België reeds hoog, met 
onder meer sociale bijdragen die tot de hoogste van de wereld 
behoren. 
Uiteraard heeft de tax shift de situatie verbeterd, maar we blijven 
bij de koplopers. In deze omstandigheden is het ondenkbaar om 
de werkende mensen hiervoor te laten opdraaien. 

Wat zullen dan de gevolgen zijn?

Een vermindering van uitgaven blijft mogelijk, evenals andere 
meer creatieve maatregelen. Zo zouden we kunnen opteren voor 
het verkopen van bepaalde participaties van de Staat van niet 
strategische instanties zoals Ethias bijvoorbeeld…

In het kader van een modern sociaal statuut zou een groot 
deel van onze leden willen genieten van een echte werkloos-

heidsvergoeding in geval van beëindiging van de activitei-
ten, met name meer dan een gewoon overbruggingsrecht. 
Wat denkt u daarvan?

Het overbruggingsrecht is een voordeel dat niet mag worden on-
derschat. We zien duidelijk dat dit nuttig is. Het beschermt zelf-
standigen tot een jaar na het faillissement. Echter ben ik er niet 
van overtuigd dat uw leden bereid zouden zijn om beduidend 
meer sociale bijdragen te betalen om te genieten van een werk-
loosheidsvergoeding. Dit is een evenwichtsoefening. Ik heb toch 
de indruk dat zelfstandigen vandaag de dag niet bereid zijn tot 
een verhoging van sociale bijdragen. 

Bent u globaal gezien een voorstander van een unieke socia-
le bescherming voor zelfstandigen en loontrekkenden?

Ik wens dat de zelfstandigen kun-
nen genieten van het voor hen 
meest voordelige sociaal statuut 
maar ik ben geen voorstander van 
een uniek statuut. Zelfstandigen en 
loontrekkenden hebben hun eigen 
specificiteit. De sociale zekerheid 
van zelfstandigen wordt op een op-
merkelijke wijze gefinancierd. De 
bijdragen van de zelfstandigen mo-
gen niet worden vermeerderd onder 
het moto van een uniek sociaal sta-
tuut. Ik geloof dat we verschillende 
statuten kunnen behouden. Er moet 
op worden toegezien dat de ver-
schillende statuten zo gelijk moge-
lijk lopen, en dat de zelfstandigen 
hieruit zo veel mogelijk voordeel 
halen, maar ik weet dat zij er heel 
attent op zijn om niet te veel  te be-
talen aan sociale zekerheid.

Tot slot, wat is uw boodschap aan 
de zelfstandigen en KMO’s?
Zoals u weet ben ik reeds lange tijd 
actief bezig om de nog gesloten 
sectoren zo snel mogelijk te laten 
heropenen. Ik denk dat de cijfers 
reeds enkele weken redelijk ge-
ruststellend zijn. De ziekenhuisop-
names blijven afnemen. Het aantal 

personen op intensieve zorgen zit in dalende lijn. Uiteraard zijn 
er meer bevestigde besmettingen maar dat komt omdat we onze 
testcapaciteit hebben opgedreven. In ieder geval is de positivi-
teitsratio stabiel. Het is inderdaad zo dat het plateau waarop we 
ons momenteel bevinden hoger is dan dat van vorige zomer, er 
zijn namelijk vandaag meer zieken dan in de voorbije maand juli, 
maar het betreft een plateau. Sinds 8 of 9 weken ervaren we geen 
ingrijpende verandering.
Gelet op al deze elementen denk ik dat we de heropening van 
bepaalde sectoren moeten kunnen bekomen zoals bepaalde con-
tactberoepen en dat we eindelijk perspectief kunnen geven aan 
de andere sectoren, die we niet voor onbepaalde tijd gesloten 
kunnen houden. Het economisch, sociaal en psychologisch wel-
zijn van onze burgers is hiervan afhankelijk. 

Emilie Nicosia 
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Zelfstandigen die door de crisis worden getroffen

Verlening uitstel en vrijstelling van sociale 
bijdragen

Goed nieuws! De betalings- en 
vrijstellingsfaciliteiten voor so-
ciale bijdragen voor zelfstandi-
gen die door de COVID-19-cri-
sis worden getroffen worden 
verlengd. Zelfstandigen zullen 
hun sociale bijdragen voor de 
eerste helft van 2021 met één 
jaar kunnen uitstellen, zonder 
verhoging, met behoud van 
sociale rechten. Ze kunnen in 
2021 ook een vrijstelling van 
deze bijdragen krijgen via een 
vereenvoudigde aanvraag-
procedure. Ook zullen ze een 
vermindering van hun sociale 
bijdragen kunnen vragen voor 
het hele jaar 2021.

Concreet betekent dit dat de betrokken zelfstandigen het 
volgende kunnen verkrijgen:

- Een jaar uitstel van betaling van hun sociale bijdra- 
 gen, zonder dat een verhoging wordt toegepast en zon- 
 der gevolgen voor het recht op uitkeringen. Deze maat- 
 regel is er voor alle zelfstandigen die door de gevolgen  
 van de COVID-19-crisis worden getroffen, ongeacht of zij  
 in hoofdberoep, bijberoep of als actieve gepensioneerden  
 werken. Het is van toepassing op zowel voorlopige als  
 regularisatiebijdragen.
- Een vrijstelling van hun sociale bijdragen, via een  
 vereenvoudigde aanvraagprocedure, die automatisch zal  
 worden toegekend. Deze maatregel is uitsluitend gericht  
 op zelfstandigen in hoofdberoep of op mensen die na hun  
 pensioen actief zijn. De perioden waarvoor een zelfstan- 
 dige is vrijgesteld van bijdragen, tellen niet mee voor zijn  
 pensioen, maar de betrokken kwartalen kunnen binnen  
 5 jaar worden geregulariseerd.
- Verlaging van de voorlopige sociale bijdragen, via  
 vereenvoudigde aanvraagprocedure.

De maatregelen met betrekking tot uitstel en vrijstelling worden 
verlengd voor de eerste twee kwartalen van 2021 en de maatregel 
met betrekking tot verlagingen geldt voor geheel 2021. Aanvragen 
voor uitstel en vrijstellingen moeten worden ingediend uiterlijk op 
15 maart 2021 voor het eerste kwartaal en uiterlijk op 15 juni 2021 
voor het tweede kwartaal.

Wanneer een zelfstandige de betaling van de bijdragen uitstelt, 
worden deze gewoonlijk wettelijk met 3% verhoogd. Gezien de 
sterke impact van de COVID-19 crisis op de zelfstandigen, zullen 
deze verhogingen automatisch en algemeen worden geannuleerd 
voor het eerste en tweede kwartaal van 2021, net zoals in 2020 
het geval was.

Bovendien kunnen sociale bijdragen waarvoor in 2020 uitstel van 
betaling is verleend en die in 2021 verstrijken, het voorwerp zijn van 
een afbetalingsplan dat zich kan uitstrekken over een periode van 
twaalf maanden vanaf de vervaldatum van het uitstel van betaling. 
Dit verzoek moet worden gericht aan het sociale verzekeringsfonds. 

Als het afbetalingsplan wordt nageleefd, heeft dat geen gevol-
gen voor de sociale uitkeringen van de betrokken zelfstandige. 
De zelfstandige kan ook via zijn sociale verzekeringsfonds een 
verzoek indienen om af te zien van de verhogingen die aan dit 
afbetalingsplan verbonden zijn.

Ter herinnering, de sociale verzekeringsfondsen blijven het eerste-
lijnscontact voor zelfstandigen om deze maatregelen van vrijstelling, 
uitstel of vermindering van sociale bijdragen te verkrijgen. 

callcEnTER Van dE RSVZ 
0800/12.018 is beschikbaar om alle vragen  

te beantwoorden.
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Als je tijdens de maand januari 2021 je zelfstandi-
ge activiteit moet onderbreken door de sluitings-
maatregelen opgelegd door de overheid om de 
verspreiding van het coronavirus te beperken, dan 
heb je recht op een financiële uitkering in het kader 
van de tijdelijke crisismaatregel overbruggings-
recht bij gedwongen onderbreking. Het bedrag is 
het dubbele van het bedrag van de gewoonlijke 
uitkering van het overbruggingsrecht.

Hulp

Het overbruggingsrecht 
voor zelfstandigen 
bij gedwongen 
onderbreking 

Covid-19 

De Ministerraad van 15 januari 2021 heeft het wetsontwerp 
goedgekeurd waarin de toekenning van dat dubbel over-
bruggingsrecht wordt verlengd tot februari 2021.

In welke situaties?

In de volgende situaties kom je in aanmerking voor 
de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij 
gedwongen onderbreking:

-  je zelfstandige activiteit wordt rechtstreeks  
 getroffen door de sluitingsmaatregelen  
 opgelegd door de overheid (federaal,  
 regionaal, provinciaal of gemeentelijk)  
 om de verspreiding van het coronavirus  
 te beperken, waardoor je gedwongen  
 wordt je zelfstandige activiteit volle- 
 dig te onderbreken, met uitzonde- 
 ring van de toegestane take-away  
 in de horeca, de toegestane click  
 and collect voor de niet-essentië 
 le handelszaken en het vervroegd  
 sluitings  uur voor de nachtwin- 
 kels. Je komt meteen in aan- 
 merking voor de toekenning  

      van het overbruggingsrecht. 
Er is dus geen minimumduur van onderbreking vereist;

 
-  je zelfstandige activiteit is hoofdzakelijk afhankelijk van een  
 zelfstandige activiteit die is vermeld in het vorige punt, maar  
 enkel op voorwaarde dat je alle zelfstandige activiteiten  
 volledig onderbreekt tijdens de periode van gedwongen  
 onderbreking door de sluitingsmaatregelen van de overheid.

Wie niet voldoet aan die voorwaarden, kan een beroep doen op de tijde-
lijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij omzetdaling, als alle voor-
waarden voor de toekenning van dat overbruggingsrecht vervuld zijn. 
Als je eenzelfde zelfstandige activiteit uitoefent in verschillende 

ondernemingen, dan moet de zelfstandige activiteit in alle onder-
nemingen worden onderbroken omwille van het coronavirus. Als 
je verschillende zelfstandige activiteiten uitoefent, dan moeten de 
voorwaarden vervuld zijn voor elk van die activiteiten.

Voor welke zelfstandigen? 

Je moet op het moment van de gedwongen onderbreking als zelf-
standige sociale bijdragen verschuldigd zijn in België.

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor de volledige 
uitkering:



Covid-19

- zelfstandige in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende  
 echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters);

- zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen  
 verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbij- 
 drage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
- zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art.  
 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die  
 minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstan- 
 digen in hoofdberoep;
- student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen ver-
schuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage 
van de zelfstandigen in hoofdberoep;
- zelfstandige na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel  
 met het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige sociale  
 bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de mi- 
 nimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor een ge-
deeltelijke uitkering:

- zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen  
 verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen  
 tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro;
- zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld  
 met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige so- 
 ciale bijdragen verschuldigd is die wor- 
 den berekend op een referte-inkomen tussen  
 7.021,29 euro en 7.356,08 euro;
- student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdra- 
 gen verschuldigd is die worden berekend op een  
 referte-inkomen tussen 7.021,29 euro en  
 14.042,57 euro;
- actief gepensioneerde zelfstandige die niet in  
 aanmerking komt voor de volledige uitke- 
 ring en die voorlopige sociale bijdragen  
 verschuldigd is die worden berekend op  
 een referte-inkomen hoger dan  
 7.021,29 euro.

De uitkering van de tijdelijke crisismaatre-
gel overbruggingsrecht kan ook gevraagd 
worden door de zelfstandige die al een uit-
kering in het klassieke overbruggingsrecht 
heeft genoten voor de maximale duur van 
12 of 24 maanden. De duur van de toe-
kenning van de tijdelijke crisismaatregel 
overbruggingsrecht telt ook niet mee voor de 
maximumduur van het klassieke overbrug-
gingsrecht.

Welke uitkering?

De uitkering varieert naargelang je al dan 
niet personen ten laste hebt bij je ziekenfonds, 
in het kader van de verzekering voor genees-
kundige verzorging. Het bedrag is het dubbele 
van het bedrag van de gewoonlijke uitkering van 
het overbruggingsrecht.

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de volledige 
uitkering bedraagt de dubbele uitkering:

- 2.583,38 EUR/ maand indien je geen gezinslast hebt;
- 3.228,20 EUR/ maand indien je wel gezinslast hebt.

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de gedeel-
telijke uitkering bedraagt de dubbele uitkering:

- 1.291,69 EUR/maand indien je geen gezinslast hebt;

- 1.614,10 EUR/maand indien je wel gezinslast hebt.

Tijdens de maand januari 2021 kan de uitkering onder be-
paalde voorwaarden gecumuleerd worden met een ander 
vervangingsinkomen (pensioen, (tijdelijke) werkloosheid). 
Opgelet! Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de 
gedeeltelijke uitkering, mag de som van die gedeeltelijke uitkering 
van het overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen per 
maand niet hoger zijn dan 1.614,10 EUR. Bij overschrijding zal het 
maandelijkse bedrag van de uitkering van het overbruggingsrecht 
verminderd worden.

Tijdens de maand februari 2021 kan je de uitkering cumuleren 
met een ander vervangingsinkomen, tot een maximumbedrag. 
De som van de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel 

overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen mag 
per maand niet hoger zijn dan het toepasselijke bedrag 

van de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel 
overbruggingsecht. Bij overschrijding zal het maan-
delijkse bedrag van de uitkering van de tijdelijke 

crisismaatregel overbruggingsrecht verminderd 
worden. Dat cumulplafond geldt voor alle 

zelfstandigen, met of zonder de volledige 
uitkering.

Sociale bijdragen betalen?

Je blijft je sociale bijdragen verschul-
digd, zodat je je socialezekerheids-
rechten behoudt. Als je moeilijkheden 
ondervindt om die bijdragen te beta-
len, dan kan je beroep doen op de 
bestaande maatregelen inzake de 
sociale bijdragen.

Hoe aanvragen?

De tijdelijke crisismaatregel overbrug-
gingsrecht moet worden aangevraagd 
bij je socialeverzekeringsfonds, dat een 

aanvraagformulier ter beschikking stelt.

De aanvraag moet uiterlijk op 30 septem-
ber 2021 zijn ingediend.

In geval van toekenning zal de uitkering voor 
januari 2021 worden uitbetaald begin februari 
2021.
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Hulp

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen bij 
omzetdaling 

In welke situatie?

Tijdens de maanden januari, februari en maart 2021 kom je in 
aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht 
bij omzetdaling als je in de kalendermaand voorafgaand aan de 
kalendermaand waarvoor 
je de uitkering vraagt, een 
omzetdaling van minstens 
40 % kan aantonen, ten 
opzichte van dezelfde ka-
lendermaand tijdens het 
refertejaar 2019. Je moet 
duidelijk de link tussen het 
omzetverlies en de CO-
VID-19-crisis motiveren.

Bijvoorbeeld: als je een 
aanvraag indient voor de 
maand februari 2021, dan 
moet er in januari 2021 
een omzetdaling van 40 
% zijn ten opzichte van de 
maand januari 2019.

Voor zelfstandigen die 
nog niet actief waren in 
de betrokken kalender-
maand in 2019 of met ab-
normaal lage omzetcijfers 
omwille van overmacht 
(bijvoorbeeld arbeidson-
geschiktheid of moederschapsrust) in die kalendermaand, kan er 
rekening worden gehouden met de eerstvolgende volledige ka-
lendermaand.

Op je aanvraagformulier vermeld je de omzetcijfers van de te ver-
gelijken maanden (verklaring op eer). Voeg bij je aanvraag de 
objectieve bewijsstukken die de omzetdaling staven (bijvoorbeeld 
een definitief attest van de boekhouder, een dagboek, rekenin-
guittreksels, …). Je verklaring zal achteraf het voorwerp uitmaken 
van een controle aan de hand van de officiële BTW-gegevens, 
van zodra die gegevens beschikbaar zijn. Je moet bijgevolg te 
allen tijde over objectieve elementen beschikken die deze om-
zetdaling duidelijk aantonen (bijvoorbeeld BTW-aangifte, raming, 
…).

Je hebt geen recht op de tijdelijke crisismaatregel overbruggings-
recht bij omzetdaling als je voor dezelfde kalendermaand al de 
uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij 
gedwongen onderbreking geniet. Je kan beide uitkeringen niet 
cumuleren.

Voor welke zelfstandigen? 

Je moet tijdens de kalendermaand 
waarvoor je een aanvraag doet als 
zelfstandige sociale bijdragen ver-
schuldigd zijn in België.

Je moet je wettelijk verschuldigde 
voorlopige bijdragen effectief be-
taald hebben gedurende ten min-
ste vier van de zestien kwartalen 
voorafgaand aan het kwartaal dat 
volgt op het kwartaal van de ka-
lendermaand waarop de aanvraag 
betrekking heeft.

Er is een uitzondering voor starten-
de zelfstandigen. Als je nog maar 
twaalf voorafgaande kwartalen of 
minder verzekeringsplichtig bent 
in het kader van het sociaal statuut 
van de zelfstandigen, volstaat het 
dat je voor twee kwartalen effectief 
je wettelijk verschuldigde voorlopi-
ge bijdragen hebt betaald.

De volgende zelfstandigen komen in aanmwerking voor de volle-
dige uitkering:

·	 zelfstandige in hoofdberoep (incl. helpers en meewerkende 
echtgenoten in het maxistatuut); 

·	 zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen 
verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbij-
drage van de zelfstandigen in hoofdberoep;

·	 zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 
37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die 
minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelf-
standigen in hoofdberoep;

Covid-19 

Als je tijdens de maanden januari, februari en maart 2021 geconfronteerd wordt met een 
aanzienlijke daling van je omzetcijfer als gevolg van de COVID-19-crisis, dan heb je recht op 
een financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij 
omzetdaling, ongeacht de sector waarin je actief bent.
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·	 student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen 
verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimum-
bijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;

·	 zelfstandige na de pensioenleeftijd zonder pensioen of 
enkel met het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige 
sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn 
aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofd-
beroep.

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor een halve 
uitkering:

·	 zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdra-
gen verschuldigd is die worden berekend op een refer-
te-inkomen tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro;

·	 zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep 
(art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschul-
digd is die worden berekend op een referte-inkomen tus-
sen 7.021,29 euro en 7.356,08 euro;

·	 student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen 
verschuldigd is die worden berekend op een referte-in-
komen tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro;

·	 actief gepensioneerde zelfstandige die niet in aanmer-
king komt voor de volledige uitkering en die voorlopige 
sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend 
op een referte-inkomen hoger dan 7.021,29 euro.

De uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht 
kan ook gevraagd worden door de zelfstandige die al een uitke-
ring in het klassieke overbruggingsrecht heeft genoten voor de 
maximale duur van 12 of 24 maanden. De duur van de toeken-
ning van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht telt ook 
niet mee voor de maximumduur van het klassieke overbruggings-
recht.

Welke uitkering?

De uitkering varieert naargelang je al dan niet personen ten laste 
hebt bij je ziekenfonds, in het kader van de verzekering voor ge-
neeskundige verzorging.

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de volledige 
uitkering bedraagt de uitkering:

·	 1.291,69 EUR/maand indien je geen gezinslast hebt;

·	 1.614,10 EUR/maand indien je wel gezinslast hebt.

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de halve 
uitkering bedraagt de uitkering:

·	 645,85 EUR/maand indien je geen gezinslast hebt;

·	 807,05 EUR/maand indien je wel gezinslast hebt.

Je kan de uitkering cumuleren met een ander vervangingsinko-
men, tot een maximumbedrag. De som van de uitkering van de 
tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht en het andere ver-
vangingsinkomen mag per maand niet hoger zijn dan het toepas-
selijke bedrag van de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel 
overbruggingsecht. Bij overschrijding zal het maandelijkse be-
drag van de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbrug-
gingsrecht verminderd worden.

Sociale bijdragen betalen?

Je blijft je sociale bijdragen verschuldigd, zodat je je socialeze-
kerheidsrechten behoudt. Als je moeilijkheden ondervindt om die 
bijdragen te betalen, dan kan je beroep doen op de bestaande 
maatregelen inzake de sociale bijdragen.

Hoe aanvragen?

De tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht moet worden 
aangevraagd bij je socialeverzekeringsfonds, dat een aanvraag-
formulier ter beschikking stelt.

Je moet elke maand opnieuw een aanvraag indienen, met ver-
melding van de noodzakelijke omzetcijfers.

De aanvraag moet uiterlijk op 30 september 2021 zijn ingediend.

In geval van toekenning zal de uitkering voor januari 2021 worden 
uitbetaald begin februari 2021, de uitkering voor februari 2021 be-
gin maart 2021 en de uitkering voor maart 2021 begin april 2021.
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Antwoord van mijn advocaat…

Balans na één jaar handelshuur 
gedurende de coronacrisis

Een oplossing in onderling overleg

Doorgaans voorzien handelshuurovereenkomsten niet wat de 
gevolgen zijn van een eventuele verplichte sluiting van de on-
derneming op de betalingsverplichtingen van de huurder. Ook de 
Ministeriële Besluiten die bepaalde ondernemingen een verplich-
te sluiting opleggen, voorzien niet wat er dient te gebeuren met 
de betaling van de huur. De eigenaar en huurder werden dan ook 
aan hun lot overgelaten.
Hoewel Vrederechters intussen tientallen vonnissen hebben ge-
wezen over de problematiek, blijft dit een fractie van het aantal 
ondernemingen dat de impact voelden van de verplichte sluiting. 
Hieruit kan men afleiden dat de overgrote meerderheid van de 

eigenaars en handelshuurders gelukkig een minnelijke regeling 
hebben getroffen. Dit blijft ongetwijfeld de beste oplossing. 

Beter voorkomen dan genezen

Denk bij het maken van een regeling ook aan de toekomst: wat in 
geval van een nieuwe verplichte sluiting? Gelden de regels van 
het gemaakte akkoord per analogie, of dienen we opnieuw rond 
de tafel te zitten? Hetzelfde geldt uiteraard indien een nieuwe 
handelshuurovereenkomst wordt onderhandeld. Denk eraan om 
deze afspraken duidelijk en schriftelijk te maken. Goede afspra-
ken maken goede vrienden.

De economische impact van de coronamaatregelen op on-
dernemingen kan nauwelijks onderschat worden. Door de 
(gedeeltelijke) verplichte sluiting van handelszaken zagen 
ondernemers hun omzet ernstig teruglopen of volledig ver-
dwijnen. Dit terwijl de vaste kosten zoals de huur wel blijven 
door lopen. Of niet? Dient de handelshuurder deze (volledig) 
verder te betalen, ondanks de verplichte sluiting?

Me Jasper De fauw 
Advocaat

deprevernet
jasper.defauw@deprevernet.be
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De handelshuurlening

Het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkten het 
steunmechanisme van de handelshuurlening uit (Vlaanderen: htt-
ps://www.vlaanderen.be/handelshuurlening - BHG: https://econo-
mie-werk.brussels/handelshuurlening). Deze financieringswijze 
kan helpen in de onderhandeling tussen verhuurder en huurder. 
Het systeem levert immers voor beide partijen bepaalde voor-
delen op. Op voorwaarde dat de eigenaar een aantal maanden 
huur kwijtscheldt (Vlaanderen: 1 of 2, BHG: 1 tot 4), kan onder 
bepaalde voorwaarden een handelshuurlening worden bekomen 
bij het betrokken Gewest, waarbij tot 4 maanden huur wordt ge-
financierd. De lening dient te worden terugbetaald binnen de 1,5 
à 2 jaar. Voor de eigenaar levert dit het voordeel op van een ge-
deeltelijke betaling voor de maanden waarin de huurder verplicht 
gesloten was, terwijl de kosten en onzekerheid van een eventuele 
gerechtelijke procedure vermeden worden.

De eerste golf vonnissen van de Vrederechters

Enkele uitspraken van Vrederechters haalden vlot de nationale 
pers, vooral als deze tot spectaculaire resultaten leidden.

Bepaalde huurders riepen overmacht in als grondslag om de huur 
niet te betalen, dan wel de overmacht in hoofde van de verhuur-
der om het rustig genot te verschaffen van de gehuurde zaak tij-
dens de verplichte sluiting. Slechts in een beperkt aantal uitspra-
ken werd overmacht erkend, wat leidt tot een volledige bevrijding 
van de verplichting om huur te betalen (bv. Vred. Etterbeek, 30 
oktober 2020; Antwerpen, 17 september 2020). Deze uitspraken 
worden bekritiseerd omdat er juridisch gezien slechts sprake is 
van een overmachtssituatie indien het “volkomen onmogelijk” is 
om de verbintenis uit te voeren. Een loutere verzwaring volstaat 
niet.
Andere huurders beriepen zich op theorieën zoals het gedeelte-
lijk tenietgaan van de gehuurde zaak, de risicoleer, het verbod 
op rechtsmisbruik, de goede trouw bij de uitvoering van verbin-
tenissen of de “imprevisieleer”. Die laatste geeft de mogelijkheid 
aan een rechter om een overeenkomst te wijzigen in geval van 
onvoorzienbare en ontoerekenbare wijzigingen, waardoor het 
economisch evenwicht van de overeenkomst ernstig verstoord 
wordt. De imprevisieleer is op vandaag nog niet aanvaard in het 
Belgisch recht. Dit weerhield de Vrederechter te Antwerpen (10 
juli 2020) er niet van om de imprevisieleer toch toe te passen om 
een tijdelijke huurvermindering toe te kennen. De rechter verwijst 
naar een nog niet goedgekeurd wetsontwerp inzake de hervor-

ming van het verbintenissenrecht, waarbij de imprevisieleer in 
België zou worden geïntroduceerd.
Andere uitspraken zijn strenger en veroordelen de huurder tot be-
taling van de volledige huurprijs (bv. Vred. Houthalen-Helchteren 
28 juli 2020, Vred. Bree 16 juli 2020; Vred. Huy, 19 oktober 2020). 
Toch blijkt uit meerdere uitspraken dat Vrederechters vaak een 
gulden middenweg trachten te zoeken, waarbij eerder naar bil-
lijkheid dan strikt juridisch wordt geoordeeld. Zo oordelen bepaal-
de Vrederechters dat het volledig invorderen van de huur tijdens 
een verplichte sluiting rechtsmisbruik uitmaakt in hoofde van de 
verhuurder, dan wel dat het gehuurde goed tijdens de sluiting ge-
deeltelijk teniet is gegaan. Op grond daarvan werd de huurprijs 
verminderd met bijvoorbeeld 50% (Vred. Sint Pieters Woluwe, 2 
juli 2020; Vred. Brussel, 19 november 2020) tot zelfs 75% (Vred. 
Brugge 28 mei 2020). In andere zaken stond de Vrederechter en-
kel een uitstel van betaling en een afbetalingsplan toe (bv. Vred. 
Gent, 6 juli 2020; Vred. Elsene, 29 oktober 2020; Vred. Sint Pie-
ters Woluwe, 4 september 2020).
De uitspraken lijken veel gemeen te hebben met de dagelijkse 
coronacijfers: ze gaan alle kanten op. Dit verdient twee kantte-
keningen. Ten eerste valt de verschillende beoordeling reeds ge-
deeltelijk te verklaren door de verschillende feitelijke situatie van 

elke zaak. Zo is het ongetwijfeld een belangrijke factor of 
er al dan niet betalingsproblemen waren vóór de corona-
crisis uitbrak, en of de huurder al dan niet gedeeltelijk kon 
open blijven (bijvoorbeeld via een take-away formule of 
een webshop). Ten tweede kunnen uitspraken van de Vre-
derechters het voorwerp uitmaken van een hoger beroep. 
Waarna er nog een mogelijkheid is om de zaak tot bij het 
Hof van Cassatie te brengen. Eens het stof gaat liggen, 
zal mogelijks een meer duidelijke lijn in de rechtspraak 
waar te nemen zijn.

alternatieven voor de rechtbank

Indien u geen minnelijke oplossing kan vinden, hoeft de 
zaak niet per se te escaleren tot een gerechtelijke proce-
dure. Overweeg ook buitengerechtelijke geschillenoplos-
singen zoals bemiddeling. In het kader van een bemid-
delingstraject trachten de partijen, al dan niet bijgestaan 
door een advocaat, onder begeleiding van een professi-
onele bemiddelaar samen een oplossing voor het geschil 

te vinden. Het is een eenvoudige en vertrouwelijke procedure, die 
doorgaans sneller en goedkoper is dan een gerechtelijke proce-
dure. Het is mogelijk dat de kosten van een bemiddelingsproce-
dure gedekt worden door uw rechtsplegingsverzekering. 

3 belangrijke takeaways

1. Verkies een minnelijke regeling boven een proces met 
onzekere uitkomst. Overweeg bij conflictueuze situaties 
ook een alternatieve geschillenoplossing zoals bemid-
deling.

2. Ga na of u in aanmerking komt voor steunmaatregelen 
zoals de handelshuurlening. Haal deze mogelijkheid aan 
tijdens de onderhandelingen.

3. Draai de bladzijde om en kijk vooruit: maak in de min-
nelijke regeling of de nieuwe handelshuurovereenkomst 
ook meteen duidelijke afspraken over wat er gebeurt in-
dien er opnieuw een verplichte sluiting plaatsvindt. Maak 
deze afspraken schriftelijk en laat deze nazien door een 
jurist of uw advocaat.

Jasper De fauw - Advocaat - deprevernet
jasper.defauw@deprevernet.be - +32 2 226 01 54
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Wat zijn de voordelen van een fietslease?

1. Fietslease is vrijgesteld van VAA
Wanneer je werknemer een leasefiets gebruikt voor het 
woon-werkverkeer, dan is die fiets vrijgesteld van het Voordeel 
van Alle Aard (VAA). Dat betekent dat de bedrijfsfiets een voor-
deel heeft ten opzichte van de bedrijfswagen. De bedrijfswagen 
wordt trouwens vanaf dit jaar zwaarder belast.

2. Fietslease is fiscaal interessant
Je kan ervoor kiezen om de fietslease deel te laten uitmaken van 
het loonpakket van je medewerkers. Dan wordt het deel van de 
leasekost dat aan de werknemer wordt doorgerekend, verrekend 
via het brutoloon. Bekijk de simulatie hieronder en ontdek het 
voordeel van deze methode:

3. Met een fietsvergoeding compenseer je de kost
Komen je werknemers al fietsend naar het werk? Dan kan je ze, 
naast het aanbieden van een bedrijfsfiets, ook een fietsvergoeding 
aanbieden. Cijfers van Acerta tonen aan dat 18,7% van de werk-
nemers al een fietsvergoeding krijgt. Het maximaal vrijgestelde 
bedrag voor een fietsvergoeding is €0,24 per gereden kilometer 

tussen thuis en het werk. Werknemers met een fietsvergoeding 
hebben dus al snel de kost van hun fietsleasing terugverdiend.

drie op de tien heeft interesse in fietslease
Uit een grootschalige enquête van Acerta bij 2.000 werknemers 
blijkt dat 28% van de werknemers geïnteresseerd is in het leasen 
van een fiets via de werkgever. Ongeveer de helft (49%) van hen 
zou daar tot €20 netto per maand voor uittrekken en 36% zou er 
€40 euro of meer voor willen uittrekken. 15% zou zelfs bereid zijn 
de kost te regelen via de eindejaarspremie of jaarlijkse bonus.

Het leasen van een bedrijfswagen is een welgekend concept, maar wist je dat werknemers 
ook een bedrijfsfiets kunnen leasen? Volgens onderzoek van Acerta, hebben drie op de tien 
werknemers interesse in een fietslease via hun werkgever. Ons advies? Ga ervoor! Fietsen is 
niet alleen gezond, het is ook duurzaam én voordelig voor zowel werkgever als werknemer. 
Over welke voordelen gaat dat dan precies? Hieronder geven we je een overzicht.

Voor elke bijkomende informatie,

COnTACTEER ACERTA :
acertainement@acerta.be

Je kan de bedrijfsfiets (en andere mobiliteitsoplossingen) 
trouwens ook implementeren in een cafetariaplan. 



IN 2021
MOETEN WE TERUG NAAR 
DE ESSENTIE: DE KLANT

DE LEARNINGS VAN 2020 VOLGENS RETAILSPECIALIST JORG SNOECK

Elke retailer kan leren uit deze crisis, vindt retailexpert Jorg Snoeck.  
“We zijn ingedommeld de voorbije vijftig jaar. Nu moeten we terug  
naar de essentie.”

MILLET-JASJES 
Dat de niet-essentiële winkels sinds 
1 december weer open zijn, maakt 
volgens Snoeck de rest van het 
rampzalige jaar niet meer goed. “Maar 
we moeten kijken naar de toekomst. 
Uit deze crisis kunnen we ook lessen 
trekken”, legt hij uit. “De afgelopen 
vijftig jaar zijn we met z’n allen in slaap 
gevallen. We zijn wakker geschud 
uit een systeem waarin ‘one size fits 
all’ dé regel was. Als je buurman een 
Millet-jasje had, dan wilde jij dat ook. 
Massaproductie was de norm zodat 
je goedkoop kon produceren en je 
grote winstmarges overhield. Rond dat 
systeem zijn we beginnen bouwen.”

Alleen is dat systeem nu achterhaald. 
“We moeten terug naar de essentie 
en dat is … de klant. Stel je als 
winkeleigenaar vandaag de vraag wat 
je klanten zouden missen als jouw 
winkel er niet meer is”, verduidelijkt hij. 
Het antwoord op die vraag is waarom 
klanten voor jouw zaak kiezen en 

waarom ze terugkeren. “En daar zit je 
essentie.”

E-COMMERCE IS 
ONOMKEERBAAR 
De klant centraal stellen is niet het 
enige. “We moeten ook beseffen 
dat e-commerce een onomkeerbare 
intrede in ons leven heeft gemaakt. 
Er is geen verschil meer tussen ‘de 
online klant’ en ‘de offline klant’. Er 
is gewoon … de klant en die moet 
bediend worden.” Daarom raadt 
Snoeck retailers aan om hun fysieke 
winkel te herwaarderen. “Je winkel is 
een uitstalraam naar de wereld waar 
mensen elkaar ontmoeten. Onderschat 
de magie van menselijk contact niet. Er 
is een reden waarom online reuzen als 
Coolblue fysieke winkels openen.”

De vierkante meters van je fysieke 
winkel kan je perfect aanvullen met 
virtuele vierkante meters. “Laat dat 
weten aan je leveranciers, want 
jouw winkel is hun uitstalraam. Jouw 

winkel kan een medium zijn om meer 
te verkopen”, legt Snoeck uit. In dat 
hele verhaal spelen data een grote 
rol. “Met de data uit je betaalsysteem 
voorspel je perfect welke klanten 
wanneer iets nodig hebben. Heeft 
je klant een kind? Dan kan je aan de 
hand van transacties voorspellen op 
welk moment die nieuwe schoenen zal 
nodig hebben, en dan speel je daarop 
in”, legt Snoeck uit. “Data en innovatie 
worden het nieuwe normaal.”

2021, JOUW JAAR 
Retailers in de voedingssector hebben 
dit jaar een mooie omzet geboekt,, 
maar voor heel wat anderen kleuren de 
cijfers donkerrood. “Probeer toch je rug 
te rechten en de moed erin te houden. 
Je bent niet voor niets een ondernemer. 
Als je out-of-the-box durft te denken 
en durft aan te passen, geraak je er 
wel”, sluit Snoeck af. “Geef niet op, het 
wordt beter.”

BLIJF POSITIEF

Zoek naar de lessen die je 
geleerd hebt door je zaak 
onder de loep te leggen. 
Staar je daarbij niet blind 
op de ellende die je hebt 
meegemaakt dit jaar.

DURF AANPASSEN

Back to business? Misschien 
is dat niet de beste optie. 
Heb je dingen anders 
aangepakt tijdens de 
crisis? Leer eruit en durf 
veranderingen door te 
voeren.

 

DE KLANT STAAT 
CENTRAAL

Het is een cliché en toch 
vergeten we het vaak uit het 
oog: de klant staat centraler 
dan ooit.

GEEF NIET OP

Blijf erin geloven, het wordt 
heus wel beter. Misschien 
kijken we hierop terug en 
denken we: wat hebben we 
veel geleerd.

 078 05 50 01 (ma-vrij, 9u. – 17u.)

	mijnbetaaloplossing.be/alles-in-een
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Wie zijn wij?
PSA RETAIL is het distributienetwerk voor de merken Peugeot, 
Citroën, Opel en DS Automobiles. Deze entiteit behoort tot de 
PSA Groep.

In België biedt PSA RETAIL alle voertuigen aan die door de groep 
worden geproduceerd, dit is een uitgebreid gamma gaande van 
stadsauto’s tot bedrijfsvoertuigen.

Een aantal cijfers
PSA RETAIL is de 2e grootste distributiegroep in Europa. We zijn 
actief in 10 landen en elk jaar verkopen we om en bij de 500.000 
voertuigen.

In België is PSA RETAIL actief op 5 distributieplatformen van vier 
steden: Antwerpen, Mechelen, Meiser, Drogenbos en Vilvoorde, 
uitsluitend voor wisselstukken.

We hebben meer dan 300 werknemers in dienst. Zij staan in voor 
de naverkoop, de verkoop van nieuwe en occasievoertuigen, en 
voor de verkoop van wisselstukken. Dit wordt vertaald in een ver-
koopvolume van 15.000 voertuigen per jaar, 200.000 werkuren en 
een omzet van 84M€ voor de wisselstukken.

Onze ambitie
Ons netwerk heeft voortaan nieuwe ambities: een distributienetwerk 
van auto’s zijn voor meerdere merken, ondernemend en autonoom, 
verplicht winstgevend, en dat de digitalisatie en de herstructurering 
van zijn traditionele ambachten met succes heeft doorstaan.

Ons engagement
We verbinden er ons permanent toe een onberispelijke ethiek aan 
de dag te leggen bij het zaken doen ten gunste van de klant, met 

veel kwaliteitservaring en als voortrekker bij de inspanning van de 
groep om haar doelstelling van 2021 te realiseren: de top 3 van 
Europa bereiken op het vlak van kwaliteit.

Ons aanbod aan de leden van SdZ
PSA RETAIL biedt de leden van SDZ een bijkomende korting van 
500€ excl. BTW * bovenop ‘de basisfleetkorting’ die al werd toe-
gekend, op het volledige gamma van voertuigen van de merken 
Peugeot, Citroën of DS Automobiles. 

de SdZ-bestellingen
Dit exclusief voordeel geldt enkel bij PSA Retail België voor de 
SDZ leden, dit is nergens anders van toepassing. Daarom is het 
absoluut noodzakelijk dat alle communicaties gericht worden aan 
de heer Philippe Dubois in Schaarbeek (Meiser), Jacques Geor-
ginlaan 15-19 / 1030 - GSM: +32 474 84 03 43 - E-mail: philippe.
dubois4@mpsa.com.

SAMENVATTING VAN DE AANBIEDING VOOR DE PAGINA 
“PARTNERS”

PSA RETAIL biedt U een enorme korting !
PSA Retail België biedt aan de leden van het Syndicaat der Zelf-
standigen & KMO een extra korting aan van 500€ EXCL. BTW 
bovenop de “fleetkorting” die reeds bestaat afhankelijk van het 
type klant. Korting geldig op het volledige gamma voertuigen van 
de merken Peugeot, Citroën, Opel en DS Automobiles. Exclusief 
contactpersoon voor deze aanbieding : Philippe Dubois-GSM : +32 
474 84 03 43 – e-mail : philippe.dubois4@mpsa.com

Wettelijke vermelding: *Aanbod enkel geldig in het dealernet PSA RETAIL MEISER. 

Elke order moet worden geplaatst bij de heer Philippe Dubois: Jacques Georginlaan 

15-19 / 1030. Mobiel: +32 474 84 03 43, e-mail: philippe.dubois4@mpsa.com.

PSA RETAIL België (PSA Groep) biedt de leden van SDZ een extra korting van 500€ excl. BTW, 
bovenop de ‘basisfleetkorting’, geldig op het volledige voertuigengamma van de merken Peu-
geot, Citroën, Opel of DS Automobiles.

biedt u aanzienlijke kortingen

Voordeel
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Goed nieuws ! Begin dit jaar hebben SDZ en Mutualia beslist om samen te werken. Ons objectief 
is ruimer vertegenwoordigd te zijn en onze leden toegang te verschaffen tot nog meer doeltref-
fende diensten. Dankzij deze samenwerking zullen onze juridische bijstand en tussenkomsten 
in het voordeel van onze leden, nog efficiënter zijn. 

Catherine Dauby 
Directrice-generaal 

Mutualia

Voordeel

Mutualia, nieuwe partner van SDZ!

Door de gezondheidscrisis die ons al enige tijd treft, be-
seffen we dat onze gezondheid ons hoogste goed is. 
Op elk moment in je leven kun je geconfronteerd wor-

den met gebeurtenissen waardoor je een beroep moet doen 
op je ziekenfonds (zwangerschap, ziekte, ziekenhuisopname, 
arbeidsongeschiktheid, overlijden, enz.). 

Maar waarvoor dient een ziekenfonds? 
In de eerste plaats om gezondheidszorguitgaven terug 
te betalen en een vergoeding uit te keren bij arbeids-
ongeschiktheid.

Maar Mutualia maakt er ook een erezaak van om de 
gezondheid en het welzijn van al zijn leden te bevor-
deren, en om elk lid op een persoonlijke manier te ver-
welkomen, zodat die het gevoel heeft dat er naar hem/
haar wordt geluisterd, dat hij/zij wordt erkend en dat 
hij/zij nuttig advies krijgt, maar ook zo snel mogelijk 
een duidelijk en juist antwoord op zijn/haar vraag krijgt.

We vinden het heel belangrijk om dichtbij onze leden diensten 
te verlenen. Daarom beschikken we over meer dan 40 kantoren 
in de provincies Luik, Luxemburg, Waals-Brabant en Brussel.  
Elk lid kan ongeacht zijn/haar woonplaats kiezen welk kantoor 
hij/zij bezoekt. Kan hij/zij zich niet altijd verplaatsen? Dat is geen 
probleem! We stellen enveloppen met door de bestemmeling 
betaalde portokosten ter beschikking waarmee hij/zij ons alle 
documenten kan sturen. Daarnaast zijn er ook een online loket 
en de MyMutualia-app, waar hij/zij alle informatie over zijn/haar 
dossier en terugbetalingen kan vinden en waar hij/zij documen-
ten kan opvragen of ze ons sturen.

Mutualia biedt zijn leden een reeks voordelen die aangepast 
zijn aan elke leeftijd en levenssituatie. Vraag onze Brochure 
2021 en ontdek hoe je de kosten van je verzorging aanzien-
lijk kunt verminderen, met name dankzij een geboortepremie 
(€ 350), een tussenkomst van € 60 per jaar in het lidmaatschap 
van je sportvereniging, gratis zorg tot de leeftijd van 18 jaar, 

een tussenkomst van max. € 750 voor tandheelkunde, een tus-
senkomst in je tandverzorging, voor alternatieve geneeskunde, 
enz. 

Dankzij onze partnerschappen kunnen we ook aanvullende 
diensten aanbieden, zoals de verhuur en de verkoop van (para)
medisch materiaal, psychologische steun, maar ook de dien-
sten van reisbureau NeutraWorld met voordelige prijzen voor 
onze leden, enz. 

Raadpleeg zeker onze website www.mutualia.be voor meer in-
formatie. Je kunt ons ook advies vragen via het telefoonnum-
mer 02/733.97.40 of via info@mutualia.be. Onze medewerkers 
verstrekken je graag alle informatie. 
We willen je er evenwel op wijzen dat onze kantoren op dit 
ogenblik gesloten zijn wegens de pandemie. We blijven echter 
beschikbaar op afspraak om je te helpen bij complexe dossiers. 
Jouw gezondheid is ons vak! 

Als neutraal ziekenfonds heten we elk lid welkom, ongeacht 
diens politieke of ideologische voorkeur. Onze slogan “Steeds 
een stap voor” vat goed onze wil samen om tegemoet te ko-
men aan de behoeften van onze klanten. Daarbij behandelen 
we iedereen op dezelfde manier, zonder onderscheid of dis-
criminatie, van jong tot oud, voor werkende of gepensioneerde 
werknemers en zelfstandigen. 

Solidariteit, neutraliteit, gelijkheid, dienstbaarheid en efficiëntie 
zijn kwaliteiten die bijdragen aan de menselijke waarden van 
Mutualia.

Momenteel kijken we nog met z’n allen reikhalzend uit naar het 
moment waarop ons leven weer zijn normale gang gaat. Geniet 
in afwachting daarvan van de kleine genoegens van het leven 
door zorg te dragen voor jezelf en je naasten.

Catherine Dauby
Directeur-generaal 
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“Hoe reageren tegen misbruik van  
economische afhankelijkheid?”

AnTWOORD
De wetgever heeft misbruik van economische afhankelijkheid 
recent verboden in het Belgische mededingingsrecht (nieuwe 
artikelen I.6 en IV.2/1 van het Wetboek van economisch recht).

Met economische afhankelijkheid wordt een situatie bedoeld 
waarin een onderneming een zekere marktmacht heeft waar-
door ze zich dominant kan opstellen tegenover haar partners 
en prestaties en voorwaarden kan opleggen die ze zonder die 
marktmacht niet zou kunnen opleggen (evenwel zonder een 
machtspositie te hebben). 

Wat houdt misbruik van economische afhankelijkheid in?

Misbruik van economische afhankelijkheid kan de volgende 
vormen aannemen:
-	 de weigering om te verkopen;
-	 het opleggen van een duidelijk overdreven prijs;
-	 bedingen die de distributie zonder objectieve reden be-

perken;
-	 discriminatie: u krijgt clausules opgelegd die geen ande-

re handelspartner moet aanvaarden, waardoor u nadeel 
ondervindt bij de mededinging;

-	 verplichtingen die geen economisch of commercieel 
verband hebben met uw basiscontract.

De onderneming in een positie van economische afhankelijk-
heid beschikt op haar beurt niet over een equivalent alterna-
tief, beschikbaar binnen een redelijke termijn, onder redelijke 
voorwaarden en tegen redelijke kosten. 

Hoe herkent u economische afhankelijkheid?

Of er sprake is van economische afhankelijkheid hangt af van 
verschillende factoren waaronder:
-	 de macht die de onderneming met een sterke marktpo-

sitie heeft;
-	 het aandeel in uw omzet van de onderneming met de 

sterke positie (hoe hoger dat aandeel, hoe groter het 
afhankelijkheidsrisico voor u);

hET ANTwooRD VAN DE JURIDISchE DIENST VAN SDZ

Juridische adviseurs van SDZ - info@sdz.be
emilie nicosia Benoit RousseauPierre van schendelode Rooman

Vraag 
Antwoord

dhr. O.S. uit Brussel vraagt ons : “Ik verkoop mijn producten reeds enkele jaren aan een groot warenhuis. 
Recent heeft dit groot warenhuis mij gecontacteerd om een prijswijziging op te leggen, waarmee ik echter niet 
akkoord kan gaan. Bestaat er een mogelijkheid om mij te verzetten tegen deze beslissing en om mijn rechten 
te vrijwaren?”
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-	 de technologie of kennis van zaken die het bedrijf met 
de sterke positie heeft (het is het enige bedrijf dat de 
producten of diensten kan leveren die u nodig hebt);

-	 de zeldzaamheid of bederfelijkheid van een product;
-	 de toegang tot levensmiddelen of kritieke infrastructuur 

die het bedrijf met een sterke positie beheert;
-	 de sterke merkbekendheid of consumententrouw aan 

een merk;
-	 de voordelen, zoals kortingen, die de onderneming met 

een sterke positie eist, en die hij niet toekent aan andere 
ondernemingen in soortgelijke omstandigheden;

-	 vrees voor ernstig economisch nadeel, vergelding of be-
eindiging van de contractuele relatie;

-	 de weloverwogen of verplichte keuze om zichzelf in een 
positie van economische afhankelijkheid te plaatsen.

Onder welke voorwaarden is economische afhankelijkheid 
verboden?

Veel ondernemingen werken samen met partners die een grote 
marktmacht hebben, in relaties van onderaanneming, franchise, 
exclusieve verkoopconcessie, distributiesysteem, enz. Het eco-
nomisch afhankelijk houden van een onderneming is als zodanig 
niet verboden. Enkel het misbruik van een dergelijke positie, dat 
de mededinging kan aantasten, is verboden. 

Het verbod op economische afhankelijkheid is onderworpen aan 
drie voorwaarden:

-	 het bestaan van een positie van economische afhanke-
lijkheid;

-	 het misbruik van die positie;
-	 een mogelijke of werkelijke aantasting van de mededin-

ging op de Belgische markt of op een deel ervan.

Wat kunt u doen bij misbruik van economische afhankelijk-
heid?

Beroep op een rechter

De ondernemingsrechtbank kan tussenbeide komen om een eind 
te maken aan het misbruik, zodra dat is vastgesteld (vordering tot 
staking – de rechtbank kan echter niet ingrijpen in de contractuele 
relatie zelf). De rechtbank kan de onderneming die schade heeft 

geleden ook schadeloosstellen en de clausules van een contract 
die het gevolg zijn van het misbruik nietig verklaren (vordering 
tot schadevergoeding). Om dergelijke stappen te zetten neemt u 
best rechtstreeks contact op met een advocaat.

Het indienen van een klacht bij de Belgische Mededingings-
autoriteit 

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) kan ingrijpen als een 
onderzoek het misbruik heeft aangetoond. De BMA kan de anoni-
miteit van de klager en de slachtoffers verzekeren, de vermoede-
lijke daders dwingen mee te werken aan het lopende onderzoek 
en, indien nodig, een einde maken aan het misbruik om het alge-
meen belang te beschermen. 

De BMA kan ook zware boetes opleggen aan de daders van 
misbruiken en voorlopige maatregelen nemen om misbruik op te 
schorten. De BMA kan de dader van het misbruik echter niet ver-
oordelen om het slachtoffer te vergoeden voor de geleden scha-
de. Alleen de ondernemingsrechtbank is daartoe bevoegd (zie 
hierboven). De tussenkomst van de BMA is gratis en verplicht het 
slachtoffer niet om zich bloot te stellen aan het bedrijf met een 
sterke positie waarvan hij afhankelijk is. Dat zou het slachtoffer 
trouwens in economisch gevaar kunnen brengen. Niettemin zal 
de BMA enkel tussenkomen als het vastgestelde misbruik van 
economische afhankelijkheid de mededinging op de Belgische 
markt of een wezenlijk deel daarvan kan aantasten.

Een buitengerechtelijke schikking (of bemiddeling)

Sommige zakelijke geschillen zijn niet noodzakelijkerwijs een 
misbruik, maar richten wel schade aan. In dat geval is het belang-
rijk om zo snel mogelijk een aanvaardbare oplossing te vinden 
die, tegen de laagst mogelijke kosten, de commerciële relatie vei-
lig kan stellen.

Daarvoor kunt u terecht bij Belmed, het online platform van de 
Federale Overheidsdienst Economie. U vindt daar informatie 
over buitengerechtelijke schikkingen en een lijst van neutrale 
en bekwame mensen die uw zaak kunnen behandelen. Belmed 
verzekert de partijen dat hun geschil in alle vertrouwelijkheid en 
veiligheid wordt behandeld.
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Belgische bedrijven voelen de impact van de coronacri-
sis op dit moment al in hun portemonnee, zo blijkt uit 
de Payment Practices Barometer 2020 van kredietver-

zekeraar Atradius. Het afgelopen jaar steeg de totale waarde 
van laattijdige betalingen in België door de corona-epidemie 
maar liefst met 81%. Na 90 dagen stond 7% van de to-
tale waarde van de vorderingen nog open. 
Gemiddeld verloren bedrijven bijna 90% 
van de waarde van hun vorderingen die 
niet binnen 90 dagen waren betaald. 
Verschillende bedrijven vrezen cashflow-
problemen doordat ze niet binnen de opge-
legde termijn betaald worden.

Uit de prognoses van Atradius blijkt overigens dat 
er in 2020 een daling in het globale BBP van 4,3% 
verwacht wordt. Daarmee zou de negatieve impact 
van COVID-19 wereldwijd groter zijn dan de fi-
nanciële crisis van 2008 en 2009.

Belgische ondernemers opval-
lend voorzichtig bij verlenen kre-
diet

Belgische ondernemers stellen zich 
extra voorzichtig op bij het verlenen 
van krediet en verstrengden vaak hun 
aanpak van krediet om wanbetalingen 
te vermijden.

“Zeker ten opzichte van hun Euro-
pese collega’s zijn Belgen opvallend 
voorzichtig in deze coronacrisis: de 
helft van de ondernemingen in België 
verleende wel handelskrediet, maar 
begrensde de betalingstermijn op een 
maximum van 30 dagen. Twee op vijf ondernemingen begon 
daarnaast kredietinformatie vaker rechtstreeks bij hun klanten 

op te vragen”, ziet Christophe Cherry, Managing Director van 
Atradius België.

Optimisme naar 2021 toe

De grootste bedreigingen voor de winstgevendheid van bedrij-
ven liggen volgens ongeveer de helft van de Belgische onder-
nemers in de kostenbeheersing en de efficiënte inning van 

openstaande facturen. Ook volgend 
jaar verwachten ondernemers dat een 
vaste cashflow aanhouden een be-
langrijke uitdaging zal blijven vormen.

Desalniettemin blijft het vertrouwen bij 
onze Belgische ondernemers vrij sterk 

en kijken ze hoopvol en optimistisch 
naar 2021. Dankzij de overheids-
steun die gegeven is, kunnen be-
drijven op dit moment het hoofd bo-

ven water houden voor wie dit anders 
onmogelijk zou zijn geweest.

“Hoewel de economische impact van de 
pandemie van 2020 ernstig en snel is ge-

weest, blijkt uit de laatste resultaten van onze be-
talingsbarometer voor Europa dat het een regio 
is die wel gehavend, maar niet verslagen is door 
het virus”, ziet Christophe Cherry, Managing 
Director van Atradius België. “De pandemie 
heeft de eurozone echter wel in een recessie 
gestort en de overheidssteun van afgelopen 
jaar zal onvoldoende zijn voor veel bedrijven 
om hen op lange termijn te kunnen redden.  
Gezien de resultaten van het onderzoek me-
nen we dat de huidige overheidsinterventies 
niet te snel mogen worden afgebouwd. Willen 

we een lawine aan faillissementen vermijden dan is voorzichtig-
heid geboden en goede begeleiding een noodzaak.”

Betalingen

Atradius Payment Practices Barometer 

Stijging van 81% in 
laattijdige betalingen 

De corona-epidemie zorgt voor een stijging in laat-
tijdige betalingen van maar liefst 81%. Dat blijkt 
uit de Atradius Payment Practices Barometer 2020. 
Door die stijging blijven Belgische ondernemers 
bezorgd achter over hun cashflowpositie naar het 
komende jaar toe. Net daarom treden Belgische 
ondernemers ook voorzichtig op wat betreft het 
verlenen van krediet: Belgische ondernemers be-
grensden de betalingstermijnen gemiddeld tot een 
maximum van 30 dagen en twee op vijf onderne-
mingen begon vaker rechtstreeks kredietinformatie 
aan te vragen.



... van de handelaars, slachtoffers van openbare werken!
www.sdz.be - 02 652 26 92 - info@sdz.be

Voor EEn CorrECTE VErgoEDIng

Na hun loopbaan, hebben zelfstandigen recht op een fatsoenlijk leven!
www.sdz.be - 02 652 26 92 - info@sdz.be

WIJ WILLEN 
EEN REDELIJK 
 PENSIOEN!!!

STOP MET DE ONREchTvaaRDig- 
hEiD!

een Hele loopbaan  
voor peanuts!

SToP MET DISCrIMInaTIE Van DE gEPEnSIonEErDEn



Wij zorgen 
dat je start 
als een speer

> Altijd bereikbaar
 Online, telefonisch of in een van onze   
 plaatselijke kantoren

> Expert advies en begeleiding op maat
 Coaching bij de start, advies je hele   
 loopbaan lang

> Goedkoopste op de markt
 Betaal de laagste beheerkosten van het land

> NIEUW! Gratis juridische bijstand 
 Bij je opstart krijg je als starter van ons 1 jaar  
 gratis rechtsbijstand

Starten is spannend. 
Wij maken het simpel.
> Jouw officiële inschrijving in de KBO
> Je ondernemingsnummer
> Je btw-nummer
> Je sociaal statuut
> Je verzekering en rechtsbijstand

De kracht van mensen

Hop, snel naar www.ikwilstarten.be voor meer info, of kom langs in een van onze kantoren. 


