
Covid-19

Alle fiscale  
steunmaatregelen

p.6SDZ wordt gehoord
Vraag naar steun van de 
verzekeringsmaatschappijen

Digitale veiligheid p.16
Tips van het federale Computer 
Emergency Response Team

p.20Juridisch
Recht op  
vaccinatieverlof?  

a
pr

il
 -

 m
ei

 -
 2

02
1 

- w
w

w.
sd

z.b
e 

- D
ep

ot
 B

ru
sse

l X
 - 

p4
01

14
0

Tijdschrift van





Wij streven ernaar de meest betrouwbare informatie mee te delen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foutieve informatie.

Verantwoordelijke uitgeVer 
Daniel Cauwel - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel 
Tel.: 02/652.26.92 - Fax : 02/652.37.26 
Website : www.sdz.be - E-mail : info@sdz.be

Hoofdredacteur  
Benoit Rousseau

redacteurs  
Ode Rooman, Marie-Madeleine Jaumotte,  
Pierre van Schendel, Emilie Nicosia, Julia Cantero

juridiscH directeur  
Benoit Rousseau

layout  
Delphine Cornez

college sdZ  
Voorzitter : Daniel Cauwel 
Ondervoorzitter : Danielle De Boeck

foto's 
iStockphoto

drukkerij 
Hayez

secretariaat  
Chantal Van Huffelen, Anne Souffriau, 
Vanessa Strobbe

lidmaatscHap-abonnement  
info@sdz.be

Tijdschrift gratis toegestuurd aan alle leden van SDZ en aan de handelsverenigingen.

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

Nu moeten we de heropstart 
ondersteunen!

De Covid-19-pandemie treft de wereldbevolking al meer dan een 
jaar. Deze gezondheidsramp die heeft geleid tot opeenvolgen-
de sluitingen en beperking van activiteiten bij zelfstandigen en 

KMO’s, wordt verergerd door een grote economische crisis, die in de na-
bije toekomst waarschijnlijk een nooit geziene golf van faillissementen zal 
veroorzaken.

Vele handelszaken ervaren een sterke omzetdaling, de contactberoepen 
kunnen maar af en toe werken, om nog maar te zwijgen van de horeca en de 
evenementensector die al maanden stilliggen!

Een groot deel van deze zelfstandigen, die werden opgeofferd om de pan-
demie te bestrijden, investeerden hun laatste spaargeld, om het werk te kun-
nen hervatten met inachtneming van de sanitaire regels. Verspilde moeite! 
Beperkingen en sluitingen hebben elkaar opgevolgd, waardoor vandaag de 
meesten dreigen failliet te gaan.

Om een dergelijk bloedbad te voorkomen, nu de versoepelingen eindelijk aan 
de gang zijn, is het noodzakelijk om een zekere financiële steun te behouden 
voor de meest kwetsbare zelfstandige ondernemers.

Tegelijkertijd dring ik er bij de regering op aan om een   ambitieus hers-
telplan uit te voeren om de gevolgen van de grote economische crisis die 
ons land doormaakt, te verzachten. Dit plan is essentieel voor duizenden 
zelfstandigen en ondernemers die hun rekeningen niet meer kunnen betalen.
…En vergis u niet: ongeacht de kostprijs, zal dit altijd beter zijn dan de 
enorme sociale, economische en vooral menselijke kost die het verdwijnen 
van een groot deel van de zelfstandige ondernemers, voor ons land zou 
meebrengen!
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Hulp
RegistReeR uw meRk of model 
…en win de helft van de kosten teRug! 
Wilt u een merk of een model registreren? In dat geval kan uw kmo gebruikmaken van de 
“IE-voucher” en 50% van de basiskosten van uw merk-of modelaanvraag terugkrijgen.
Die financiële steun maakt deel uit van de maatregelen om kmo’s te helpen de COVID-19-
crisis het hoofd te bieden. Deze steun is enkel geldig in 2021, binnen de grenzen van de 
beschikbare Europese begroting . 
Dat programma is een initiatief van de Europese Commissie en het Bureau voor de 
Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in samenwerking met de nationale 
bureaus voor intellectuele eigendom (waaronder het BOIP voor merken en modellen).
Hoe moet u uw aanvraag indienen?
De ‘IE-Voucher’ kan alleen door de onderneming zelf worden aangevraagd.
Die aanvraag mag meerdere Benelux en/of Europese merken- en of modellen omvatten.
Vergoedingen
-	 Voor de aanvraag van een Benelux-merk bedraagt de vergoeding max. 122 euro  
 per merk (50% van 244 euro).
-	 Voor de aanvraag van een Benelux-model bedraagt de vergoeding 75 euro per  
 model (50% van 150 euro).
-	 De IE-voucher kunt u ook gebruiken voor een gedeeltelijke vergoeding van een 

Europese merkaanvraag bij de EUIPO: max. 425 euro per merk (50% van 850 euro).
De IE-vouchers kunnen sinds 1 maart 2020 worden aangevraagd. 
Meer informatie over aanvragen en voorwaarden kan u vinden op de pagina ‘IE-voucher’
van het BOIP of de pagina ‘kmo-fonds’ van de EUIPO.

Covid-19
9 op de 10 zelfstandigen laat ziCh 
vaCCineRen 
87% van de zelfstandigen zal zich tegen corona laten vaccineren zodra ze 
een uitnodiging ontvangen. Ze willen zo snel mogelijk terug normaal aan 
het werk, missen het contact met de mensen, maar doen het ook voor hun 
eigen gezondheid. Dat ze de vaccinatie met het werk praktisch geregeld 
moeten krijgen, nemen ze erbij. Dat blijkt uit een recente bevraging van hr-
dienstenbedrijf ACERTA bij ruim 12.900 zelfstandigen in februari.
Op de vraag naar de bereidheid om zich te laten vaccineren tegen corona 
zodra ze daartoe worden uitgenodigd, antwoordt 87% van de zelfstandigen: ja. 
45% zegt dat te doen in het vooruitzicht weer normaal aan het werk te kunnen, 
met een normaal menselijk contact. 42% doet het uit bezorgdheid voor de 
eigen gezondheid.
13% van de ondervraagde zelfstandigen antwoordt zich niet te laten vaccineren 
met het COVID-19-vaccin.
Zelfstandigen hebben de voorbije maanden creativiteit en flexibiliteit laten zien, 
hun vaccinatie halen kan er ook wel bij, blijkt nog uit de bevraging. Uiteraard 
zou een meerderheid (61%) verkiezen om het vaccinatiemoment zelf te kunnen 
plannen op een moment dat het professioneel het beste past, maar ook al 
moeten ze het praktisch geregeld zien te krijgen, met bv. hun openingsuren, 
zal bijna 9 op de 10 gaan voor de vaccinatie. 29% laat weten zich wel even te 
zullen laten vervangen, 47% zegt het werkverlet wel te kunnen inhalen, 24% 
houdt er rekening mee dat ze wat inkomen zullen verliezen.
De minderheid (13%) die denkt zich niet te laten vaccineren vreest vooral 
ongewenste bijwerkingen.

Vereenvoudiging
opmaRs e-faCtuRatie veRsnelt
De coronacrisis heeft in het algemeen de digitale transitie in 2020 in een stroomversnelling gebracht. Zo is het aantal online 
aankopen aanzienlijk toegenomen en steeg de noodzaak voor burgers om digitaal met elkaar te communiceren. Recent 
onderzoek van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) toont nu aan dat de pandemie de Belgen er ook toe heeft 
aangezet om meer facturen elektronisch te ontvangen en te betalen.

Actualiteit
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Uit een online bevraging bij 1.000 Belgen blijkt dat de meerderheid (56%) in 2020 meer 
elektronische facturen heeft ontvangen. Voor 33% van de respondenten heeft 2020 hun 
vertrouwen in elektronische facturatie doen toenemen. En ongeveer een of vijf van de 
bevraagde personen nam het initiatief om aan hun leveranciers te vragen om facturen 
voortaan elektronisch te bezorgen. Tegelijk aanvaardde nagenoeg de helft (46%) het 
initiatief van bedrijven om facturen elektronisch te versturen.
Wanneer vervolgens aan burgers gevraagd wordt op welke manier zij elektronische 
facturen wensen te ontvangen, is er eensgezindheid. Zo wil drie vierde een e-factuur 
via mail ontvangen, in hun mailbox naar keuze. Op ruime afstand volgen platformen 
en applicaties waarmee facturen, kastickets en/of klantenkaarten beheerd kunnen 
worden. De voorkeur voor het gebruik van een platform of applicatie daalt naarmate 
de leeftijd van de ondervraagde stijgt. Uit de resultaten blijkt dat slechts drie op tien 
Belgen platformen als Doccle en My e-Box gebruiken, niettegenstaande dat steeds 
meer burgers deze platformen wel kennen.
Het vertrouwen in het internet om geldzaken te regelen is groot, maar is niet echt 
gestegen door de pandemie. Zo is in 2020 het vertrouwen van burgers om via het 
internet facturen elektronisch te ontvangen en te betalen stabiel gebleven, maar op 
een eerder hoog niveau.
Afgezien van het online regelen van geldzaken, blijft in het algemeen het vertrouwen 
in het internet een struikelblok. Ondanks dat het gebruik van e-facturatie toenam 
als gevolg van de coronapandemie, is het vertrouwen van de Belgen in het 
internet paradoxaal genoeg niet toegenomen. Er blijft een zeker wantrouwen om 
persoonlijke gegevens te verstrekken via het internet.
Ten slotte moet rekening gehouden worden met de digitale kloof die zichtbaar is 
in de cijfers.

Corona
veRlenging van veRhoogde loondRempels tot 30 juni 2021
De tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels met 20%, die oorspronkelijk van kracht was van 24 december 2020 
tot en met 31 maart 2021wordt verlengd tot 30 juni 2021 waardoor de werknemers een hoger nettoloon overhouden na 
toepassing van het loonbeslag of de loonoverdracht.
 
BEROEpsInkOmEn

netto inkomsten Beslagbaar gedeelte

Tussen € 0 en € 1.366 0%

Tussen € 1.366,01 en € 1.467 20% - max 20,20 €

Tussen € 1.467,01 en € 1.619 30% - max 45,60 €

Tussen € 1.619,01 en € 1.770 40% - max 60,40€

Boven € 1.770 100%

 
VERVAngIngsInkOmEn

netto inkomsten Beslagbaar gedeelte

Tussen € 0 en € 1.366 0%

Tussen € 1.366,01 en € 1.467 20% - max 20,20 €

Tussen € 1.467,01 en € 1.770 30% - max 92,90 €

Boven € 1.770 100%

Actualiteit
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Covid-19

Tijdens de hoorzitting kon Benoit Rousseau, Juridisch Di-
recteur SDZ, de grieven en eisen verwoorden van onze 
zelfstandige leden en bedrijfsleiders, die helaas steeds tal-

rijker het faillissement naderen.

De heer Benoit Rousseau stipt aan dat België nu al meer dan een 
jaar door de COVID-19-crisis wordt getroffen, wat heel nadelige 
gevolgen heeft voor de zelfstandige leden en de ondernemingen. 

Velen onder hen hebben forse financiële verliezen geleden en het 
einde van de tunnel is helaas nog niet in zicht.

Een belangrijk budget

Een belangrijke kostenpost voor zelfstandigen is die van de ver-
zekeringen. Doorgaans is die post goed voor gemiddeld 2.000 tot 
5.000 euro per jaar voor een kleine onderneming.

Het spreekt voor zich dat dit bedrag, bovenop de andere bedrijfs-
kosten (zoals de huur en de vaste kosten) een bijzonder zware 
financiële last betekent, vooral tijdens periodes van verplichte 
sluiting of beperkte activiteit. 

In december 2020 heeft de minister van Economie met Assuralia 
een protocol uitgewerkt op basis waarvan de ondernemers voor 
hun verzekeringspremies een betalingsuitstel tot 30 juni 2021 
konden aanvragen. 

Bij nader inzien moet het SDZ helaas vaststellen dat die steun 
zowel ontoereikend als ongeschikt is.

Betalingsuitstel van de premies

Betreffende de mogelijkheid tot betalingsuitstel voor de premies, 
rijst ten eerste het probleem dat die maatregelen alleen op uit- 
drukkelijk verzoek van de ondernemingen worden toegekend. De 
verzekeringsmaatschappijen nemen daartoe zelf geen initiatief. 
Ze communiceren niet over de maatregel en reageren alleen ge-
val per geval, en vaak met terughoudendheid.

Volgens het SDZ zou een proactieve, positieve en transparante 
houding van de verzekeraars welgekomen zijn.

Daarnaast bepaalt het protocol dat het uitstel slechts tot 30 juni 
2021 kan worden toegekend. Die einddatum is te dichtbij, gelet 
op het feit dat het einde van de pandemie nog lang niet in zicht is. 
Het SDZ is van oordeel dat de mogelijkheid om de betaling van 
de premies uit te stellen absoluut moet worden verlengd totdat de 
toestand weer normaal is.

Een gebrek aan goede wil

Vervolgens betreurt het SDZ een gebrek aan goede wil bij een 
aantal verzekeringsmaatschappijen. De meeste eisen immers 
dat alle door Assuralia bepaalde voorwaarden strikt worden na-

SDZ werd opnieuw gehoord door de Kamer van Volksvertegenwoordigers

SDZ dringt aan bij de verzekeringsmaat-
schappijen om de zelfstandigen en KMO’s te 
ondersteunen!

Onze lezers zullen zich herinneren dat eind januari van dit jaar, SDZ werd gehoord door de 
Economische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, in het kader van de 
impact van de Covid-19 pandemie op de zelfstandigen. Op 30 maart werden we opnieuw on-
dervraagd door de Parlementsleden, deze keer om de houding van de verzekeraars te kennen 
ten opzichte van de zelfstandigen en KMO’s. Het minste dat we kunnen zeggen hierover, is 
dat ze veel meer zouden kunnen doen!
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geleefd alvorens ook maar het minste uitstel 
toe te kennen.

Ten slotte merkt het SDZ op dat in de praktijk 
slechts zeer weinig ondernemingen betalings-
uitstel aanvragen. De reden daarvoor is een-
voudig: ze beseffen immers dat ze hun situa-
tie heel spoedig zullen moeten regulariseren, 
zonder enige waarborg dat de crisis tegen dan 
voorbij zal zijn.

Kortom, de meeste leden van het SDZ achten 
het betalingsuitstel weinig zinvol. Hun kosten 
en lasten blijven immers oplopen, en velen 
vrezen dat de hervatting van de activiteiten 
niet zal volstaan om hun schulden af te los-
sen. Een betalingsuitstel biedt hun geen reële 
oplossing, maar komt veeleer neer op een ver-
schuiving van het probleem.

Opschorting van de 
verzekeringscontracten

Aangaande de opschorting van de verzeke-
ringsovereenkomsten voor de zelfstandigen 
en de ondernemingen die hun activiteiten heb-
ben moeten stilleggen, beveelt Assuralia hen aan samen met de 
verzekeraar individueel naar een oplossing te streven.

Ook eventuele opschortingen worden slechts op uitdrukkelijk ver-
zoek van de onderneming toegekend.

Volgens Assuralia zorgt dit ervoor dat de ondernemingen goed 
beschermd blijven. Zo kunnen een rechtsbijstandsverzekering, 
een brandverzekering of een ongevallenverzekering zelfs in een 
periode van inactiviteit van belang blijven. Die opmerking is rele-
vant, maar het gevolg is wel dat veel leden op die manier ontmoe-
digd worden om een aanvraag tot opschorting in te dienen en dat 
dus ook slechts schoorvoetend doen. 

Ten slotte merkt het SDZ op dat de verzekeraars meestal weige-
ren in te gaan op de daartoe ingediende aanvragen.

Zeldzame uitzonderingen

Het SDZ heeft weet van enkele ondernemingen die een opschor-
ting van de overeenkomsten of een annulering van de premies 
hebben verkregen, maar het gaat echt om witte raven. Over het 
algemeen gaan de verzekeringsmaatschappij alleen op dergelij-
ke verzoeken in wanneer er grote commerciële belangen spelen 
of wanneer de onderneming zich in een echt bijzondere situatie 
bevindt.

Dat is bijvoorbeeld het geval voor een theater dat recent een te-
rugbetaling van de premies heeft verkregen naar verhouding van 
de duur van de opschorting van de activiteiten. De verzekeraar 
wilde op die manier zijn steun aan de culturele sector betuigen.

De heer Rousseau merkt op dat de click and collect en take away 
activiteiten en, sinds 27 maart 2021, ook de verplichte reserva-
tie, het voor de handelaars en de horecasector vrijwel onmogelijk 
maken om opschortingen van premies aan te vragen, aangezien 
hun activiteiten doorgaan.

Die situatie is des te meer betreurenswaardig daar die werkwijzen 
niet rendabel zijn voor de meeste SDZ-leden die er gebruik van 
maken. Een en ander stelt hen louter in staat bepaalde kosten 
te betalen, het gevoel te hebben dat ze nog enigszins nuttig zijn 
voor de samenleving en niet in een depressie terecht te komen.

een zinloos protocol

Het SDZ vindt het protocol van Assuralia dus nauwelijks zinvol. 
De verzekeringsmaatschappijen zouden zich proactiever en po-
sitiever moeten opstellen. In normale tijden maken ze enorme 
winsten. Het zou dan ook niet meer dan normaal zijn dat ze uit 
solidariteit méér bijdragen tot de inspanningen van de staat en de 
gewesten, teneinde aldus bij te dragen aan de redding van onze 
zelfstandigen en KMO’s.

Alvorens af te sluiten overlopen we enkele specifieke vormen van 
verzekeringen, te beginnen met de verzekering tegen exploita-
tieverlies.

de verzekering tegen exploitatieverlies

Toen de pandemie in het voorjaar van 2020 escaleerde, hoopten 
veel ondernemingen dat zij op hun verzekeringen zouden kunnen 
rekenen. Dat was meer bepaald het geval voor de verzekering 
tegen exploitatieverlies, waarvan velen dachten dat die hun inko-
mensverlies zou dekken.

Helaas was dat niet het geval, aangezien (op enkele heel uitzon-
derlijke gevallen na) geen enkele verzekeringsovereenkomst het 
risico van een pandemie lijkt te dekken.

In dat opzicht lijkt het zinvol dat het parlement zou nagaan of de 
verzekeringsmaatschappijen er niet toe kunnen worden verplicht 
de dekking van het inkomensverlies ingevolge gezondheidsnood-
maatregelen op te nemen in hun verzekeringspolissen voor ex-
ploitatieverlies.

Covid-19



8     April - Mei 2021 - Ondernemer & Zelfstandige

Covid-19

de autoverzekering

Wat de autoverzekering betreft, is de situatie enigszins bijzonder. 

Door de lockdown en 
de algemene toepas-
sing van het telewer-
ken is het aantal voer-
tuigen op de weg ge-
daald. Die afname van 
het verkeer heeft een 
positieve weerslag op 
het aantal ongeval-
len. Volgens het Vias 
Institute gebeurden in 
2020 immers minder 
verkeersongevallen 
en is het aantal do-
delijke slachtoffers en 
gewonden met 22 % 
gedaald.

Door die daling van 
het aantal schadege-
vallen hebben de ver-
zekeraars forse bedra-
gen kunnen besparen. 

Terwijl in Frankrijk be-
paalde verzekeraars 
een deel van de pre-
mies hebben terug-
betaald, is dat nog 
steeds niet het geval 
in België, waar pre-
mies heel zelden wor-
den terugbetaald, en dan nog onder zeer strikte voorwaarden. 

Dat lijkt ons niet normaal.

De andere verzekeringen

Ten slotte weet SDZ met betrekking tot de andere soorten 
verzekeringen, zoals de objectieve burgerlijke aansprakelijkheid, 
arbeidsongevallen of burgerlijke aansprakelijkheid uitbating, 
waarvan het schadecijfer is gedaald als gevolg van de 
verplichte sluitingen en de activiteitsbeperkingen, evenmin of 
de verzekeringsmaatschappijen veelvuldig commerciële gestes 
hebben gedaan.
Tot besluit meent het SDZ dat de verzekeringsmaatschappijen 
zouden moeten inzien dat de huidige situatie uitzonderlijk is en 
dat het hun plicht is hun werking daaraan aan te passen.

De verzekeraars zouden meer betrokken moeten zijn!

De huidige crisis is rampzalig en ongezien. In deze omstandighe-
den is het SDZ van mening dat de verzekeringsmaatschappijen 
meer betrokkenheid moeten tonen en moeten afstappen van hun 
winstgericht denken of hun traditionele activiteit, temeer daar zij 
winst maken en niet in crisis lijken te verkeren.
Zo zou het SDZ het normaal vinden dat de extra winst die de ver-

zekeraars dankzij de pandemie konden maken, allereerst wordt 
geïnjecteerd in de bedrijven die de zwaarste klappen hebben ge-
kregen. Tevens zou het billijk zijn, mochten de verzekeringsmaat-
schappijen hun premies verlagen wanneer de risicoblootstelling 

van de verzekerden afneemt.

Ten slotte zal volgens het SDZ bij het econo-
misch herstel een structurele rol zijn wegge-
legd voor de verzekeringssector.

Onze economie staat voor grote uitdagingen. 
Veel ondernemingen zullen op zoeken moe-
ten naar een nieuw evenwicht. Het lijkt in dat 
opzicht van groot belang dat de verzekerings-
sector een ondersteunende rol opneemt ten 
aanzien van die ondernemingen.

In deze crisistijden hebben onze kmo’s meer 
dan ooit nood aan hulp.

OnZE AlARmkREET wERD gEHOORD!

De alarmkreet van 30 maart van onze Ju-
ridische Directeur bij de Parlementsle-
den van de Economische Commissie van 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
heeft zijn vruchten afgeworpen.  Inderdaad, 
Assuralia heeft op 13 april meegedeeld dat 
de meest getroffen economische sectoren 
binnenkort zullen gecontacteerd worden 
teneinde hen bij te staan bij de heropstart 
van hun bedrijfsactiviteit.

Het doel is aan klanten voor te stellen om:
-	 hun lopende verzekeringen “niet-leven”, zoals auto, 

brand, burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, 
… door te nemen en aan te passen wanneer mocht blij-
ken dat deze risico’s op aanzienlijke en blijvende wijze 
verminderd zijn. 

-	 een betalingsplan op te stellen voor de verzekeringspre-
mies waarvoor uitstel van betaling was verleend in het 
kader van de bestaande steunmaatregelen,

-	 alle maatregelen in verband met verzekeringsovereen-
komsten door te nemen die de klant kunnen helpen om 
zijn activiteiten in de best mogelijke omstandigheden te 
hervatten en eventuele liquiditeitsproblemen tijdens de 
eerste maanden na de activiteitenhervatting het hoofd 
te bieden.

Voor de verzekeringsondernemingen die werken met tussenper-
sonen zal het contact met de verzekerde in nauw overleg met 
deze laatsten gebeuren. Ondernemingen die in andere sectoren 
actief zijn en ook met vragen of financiële problemen kampen 
bij de hervatting van hun activiteiten, kunnen uiteraard eveneens 
rekenen op advies en hulp van hun verzekeraar of tussenpersoon 
om oplossingen te zoeken die op hun specifieke behoeften zijn 
afgestemd.
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maatregelen die uitgebreid of verlengd worden

1. Vrijstelling coronapremies nog tot eind 2021

De fiscale vrijstelling van de vergoedingen die naar aanleiding 
van de Covid-19-pandemie door de gewesten, gemeenschap-
pen, provincies of gemeenten zijn toegekend, wordt verder ver-
lengd tot 31 december 2021.

2. De vrijstelling voor overuren

De fiscale vrijstelling voor bezoldiging van overuren in de cruci-
ale sectoren (o.m. de zorgsector) wordt uitgebreid tot het twee-
de kwartaal van 2021. Het aantal vrijgestelde vrijwillige overuren 
wordt op 120 uren behouden voor het eerste en tweede kwartaal 
van 2021 samen.

3. Tax shelter Covid-19

Voorts krijgt de Tax Shelter Covid-19 een vervolg. In zijn oorspron-
kelijke vorm bestond die maatregel uit een belastingvermindering 
in de personenbelasting voor wie participeerde in het kapitaal van 
bedrijven die tijdens de eerste golf van de pandemie een aanzien-
lijke omzetdaling kenden . Die regeling wordt nu heropgevist en 
toegepast op bedrijven die zwaar te lijden hadden/hebben onder 
de tweede golf.

4. maatregelen verlengd tot 30 juni 2021

Dit zijn maatregelen die eind vorig jaar al verlengd waren tot 31 
maart 2021, en nu opnieuw verlengd worden met drie maanden, 
tot 30 juni 2021:

-	 de verlaging tot 15% van de bedrijfsvoorheffing voor tij-
delijk werklozen;

-	 het niet in rekening brengen van de bezoldigingen voor 
studentenarbeid in de zorg en het onderwijs voor de be-
rekening van de bestaansmiddelen;

-	 de regeling waarbij er geen bedrijfsvoorheffing wordt 
ingehouden op de bezoldigingen voor studentenarbeid 
in de zorg en het onderwijs wordt uitgebreid naar de be-
zoldigingen voor prestaties in het tweede kwartaal in die 
sectoren;

Goed nieuws!  Een reeks fiscale steunmaatregelen 
werden verlengd. Anderen werden of zullen worden 
aangenomen. Deze maatregelen zullen binnenkort 
in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd 
en zullen in afwachting daarvan reeds worden 
toegepast.

Hulp voor zelfstandigen en ondernemingen

Alle fiscale steunmaatregelen

Covid-19

-	 de btw-verlaging tot 6% voor mondkapjes en handgels;

-	 de vrijstelling voor notariële volmachten;

-	 het “individuele uitstel op aanvraag” voor betaling van 
personenbelasting, vennootschapsbelasting, bedrijfs-
voorheffing en btw, voor ondernemingen die kunnen 
bewijzen dat ze hinder ondervinden door de pandemie.

5. Tax shelter voor audiovisuele werken en podiumwerken

De termijn voor de Tax Shelter voor audiovisuele werken en podi-
umwerken wordt verlengd en het regime wordt versoepeld

6. Optrekking grens voor een belastingvrije thuiswerkver-
goeding 

Optrekking van €129,48 tot €144,31 voor de periode van 1 april 
2021 tot 30 juni 2021.

Vijf nieuwe maatregelen

1. kwijtschelding huur

De opvallendste maatregel is echter gloednieuw: een belasting-
vermindering van 30% voor verhuurders die de huur kwijtschel-
den van huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens 
de coronamaatregelen. De maatregel is geldig voor de huur van 
de maanden maart, april en mei 2021. Per huurovereenkomst 
kan maximaal €5 000 per maand in aanmerking komen voor de 
belastingvermindering, per verhuurder maximaal €45 000.

In de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend on-
der de vorm van een niet terugbetaalbaar belastingkrediet.

2. Btw en accijnsrechten: lagere nalatigheidsinteresten

Voorts wil de regering de tarieven voor nalatigheids- en mora-
toriuminteresten in de btw en accijnsrechten aligneren op die in 
de inkomstenbelastingen. Dat wil zeggen dat het tarief drastisch 
zal dalen van 9,6% tot respectievelijk 4% en 2%. Ook de hoge 
btw-boete voor te late betaling zal gemilderd worden en dalen 
van 15% naar 10%.
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Zowel de aanpassing van de interestvoeten als de boete geldt 
enkel voor het tweede kwartaal 2021.

3. Verlaging minimumdrempels teruggave van btw

Met ingang van 1 januari van dit jaar werd reed beslist dat starten-
de bedrijven elke maand een terugbetaling van hun btw-krediet 
kunnen vragen.

Voortaan kan men voor kleinere bedragen een teruggave van de 
btw vragen. De nieuwe drempels zijn: 400 EUR voor periodieke 
aangiften, 50 EUR voor starters of eindejaaraangiften.

4. Afschaffing decembervoorschot BTW én BV

Ten slotte wordt het decembervoorschot in de BTW vanaf de-
cember 2021 definitief afgeschaft, in december 2020 gebeurde 
dit al eenmalig. Nieuw is dat dit jaar tegelijk ook het december-
voorschot in de bedrijfsvoorheffing (art. 412, lid 4 en 5, WIB 92) 
afgeschaft wordt.

5. Tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk

De forfaitaire terugbetaling van eigen kosten van de werkgever 
tot een maximumbedrag van 129,48 euro wordt veralgemeend. 
De administratie zal dit nu ook aanvaarden buiten de context van 
de corona pandemie (zie ook tijdelijke verhoging binnen context 
corona pandemie).

De terbeschikkingstelling of terugbetaling door de werkgever van 
kantoormeubilair en informaticamateriaal die noodzakelijk zijn om 
de beroepsactiviteit thuis op een normale wijze uit te voeren, geeft 
geen aanleiding tot het belasten van een voordeel van alle aard.

Covid-19 

Nieuw!

steunpakket van 835 miljoen 
euRo vooR hoReCa en zwaaRst 
getRoffen seCtoRen
De federale regering gaat in totaal ruim 835 miljoen euro bij-
komende steun uittrekken voor sectoren die binnenkort kunnen heropstarten zoals de horeca. Dat heeft het kernkabinet 
van 21/04/2021 beslist.

1. Tijdelijke btw-verlaging in de horecasector

De regering heeft beslist om een tijdelijke btw-verlaging in te voeren in de horeca, zodra de terrassen worden heropend. Deze tijde-
lijke verlagingen hebben specifiek betrekking op de btw op verstrekte maaltijden, die tijdelijk wordt verlaagd van 12% naar 6%. Het 
betreft ook de btw op alle dranken, die tijdelijk wordt verlaagd van 21 naar 6%. Deze maatregel moet de sector een onmiddellijke 
boost geven en de horeca in staat stellen zich met succes te herstellen. Deze tijdelijke btw-verlaging is van kracht tot en met 30 
september 2021.

2. Vrijstelling voor jaarlijkse vakantie in de horeca 

In de horecasector wordt voornamelijk met arbeiders gewerkt. Deze arbeiders ontvangen hun vakantiegeld niet rechtstreeks van 
de werkgever, maar uit een vakantiefonds waaraan de werkgevers in de sector bijdragen. De regering heeft beslist dat werkgevers 
in de horeca deze jaarlijkse bijdrage in 2021 niet hoeven te betalen. De bijdrage zal door de federale regering worden betaald. De 
werknemers in de sector zullen dus zoals elk jaar hun vakantiegeld ontvangen. Deze maatregel is bedoeld om de last te verlichten 
voor de sector, die zwaar is getroffen door de gezondheidsmaatregelen.

3. stimulans voor de wedertewerkstelling via RsZ-vermindering

In het derde kwartaal van 2021 zal een RSZ-vermindering worden ingevoerd voor werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werk-
nemers terughalen en/of extra werknemers in dienst nemen. De vermindering zal gelden voor maximaal 5 werknemers per vesti-
gingseenheid. Deze maatregel geldt voor alle activiteitensectoren en is bedoeld om de werkgelegenheid een boost te geven in het 
kader van de geplande heropeningen. Deze RSZ-vermindering zal gemoduleerd worden. Er zal meer vermindering zijn voor de 
bedrijven die zwaar werden getroffen of die moesten sluiten als gevolg van de gezondheidsmaatregelen die in het kader van het 
beheer van Covid-19 zijn genomen en die nu weer open kunnen. De precieze contouren van deze maatregel moeten nog worden 
vastgesteld.

4. stimuleren van studentenjobs in de sectoren die heropenen

Tot slot heeft de federale regering beslist om de komende maanden studentenjobs te stimuleren. Studentenjobs spelen een be-
langrijke rol in de horeca, de evenementensector en de culturele sector. De uren die een jobstudent in het derde kwartaal van 2021 
werkt in de gesloten sectoren die weer mogen openen, zullen bij wijze van uitzondering niet worden meegerekend in zijn jaarlijkse 
quotum. Onder normale omstandigheden mogen studenten maximaal 475 uur per jaar werken. Deze maatregel moet de betrokken 
sectoren helpen een nieuwe start te maken, door hun flexibiliteit en extra middelen te bieden.



Met de oplossingen van PSA Retail is het nu 
mogelijk om de pagina over de vergroening 

en de toekomst van uw bedrijf en wagenpark 
om te slaan door de CO2-uitstoot en uw 

ecologische voetafdruk te verminderen en 
tegelijkertijd efficiënt te blijven.

Emissiearme voertuigoplossingen 
van PSA Retail

wie zijn we?

PSA Retail is het distributienetwerk voor de merken Peugeot, Citroën, Opel en DS  
Automobiles. Het behoort tot de Stellantis Groep.

We bieden een zeer breed gamma aan 100% elektrische (EV) of Plug-In Hybrid (PHEV) 
wagens aangepast aan de noden van uw bedrijf en een wagenpark, van stadswagens tot 
SUV’s en bedrijfswagens.

Ons gamma

Ons gamma van Plug in Hybride voertuigen (wanneer U in modus electrisch rijdt) en Electrische 
voertuigen bieden U het principe van de 5 nullen:
1) 0 uitstoot,
2) 0 lawaai, 
3) 0 trilling, 
4) 0 verandering van versnelling en 
5) 0 geur. 

Met onze Plug in Hybride voertuigen kan U gelijktijdig genieten van de niet verwaarloosbare 
voordelen zoals de kracht en het acceleratievermogen dankzij de combinatie van de electrische 
en thermische motor en dit met behoud van de autonomie en comfort van wagen met interne 
verbranding. 

Onze 100% elektrische voertuigen, allemaal met een actieradius van meer dan 330 km 
WTLP, bieden u veiligheid, vertrouwen en functionaliteit. Met elektrische technologie kunt u 
ook de kosten van brandstof en autogebruik verlagen. Dankzij onze knowhow zijn we in staat 
geweest om elegantie en design te combineren met efficiëntie en bruikbaarheid.

De voordelen van psA Retail
► Vlootanalyse voor personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen

► Analyse van leasing en belastingen

► Rapport per voertuig met specifieke berekeningsmodule van de TCO 

► Ondersteuning en laadoplossingen voor vlootelektrificatie

► Optimalisatie van het wagenparkbeleid en implementatie van PHEV- en EV-voertuigen

New Peugeot SUV 3008 Plug In Hybrid

New Citroën C5 AirCross Plug In Hybrid

New Citroën e-C4

New OPEL Mokka-e

New Peugeot e-EXPERT

DS 7 Crossback E-TENSE
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Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstenbedrijf Acerta bij meer dan 260.000 werknemers in dienst bij 
40.000 bedrijven in de private sector. Het is nu afwachten of het verhoogde RSZ- en belastingvrije 
plafond het aantal thuiswerkvergoedingen nog doet toenemen, stelt Acerta. Maar één ding is zeker: 
“Het begint stilaan echt in alle geledingen van de Belgische bedrijven door te dringen dat thuiswerk 
een belangrijk onderdeel blijft van de nieuwe manier van werken na corona”, zeggen de thuiswer-
kexperts van Acerta.

Aantal toegekende thuiswerkvergoedingen verdrievoudigd

Een jaar na de start van het verplichte thuiswerk door corona, krijgen drie keer meer bedienden een 
thuiswerkvergoeding. 1,8% van alle Belgische bedienden uit de private sector ontvangt zo’n onkostenvergoeding voor het thuiswerk. 
In januari en februari 2020 ging het nog maar om 0,6%. Het gemiddelde bedrag van de toegekende thuiswerkvergoedingen klopte in 
februari 2021 af op 68,51 euro.

Ellen Van Grunderbeek, juridisch adviseur Kenniscentrum Acerta: “Werkgevers kunnen hun werknemers een maandelijkse thuiswerkver-
goeding tot 129,48 euro RSZ- en belastingvrij toekennen. Voor de maanden april tot en met juni 2021 wordt dat bedrag nog opgetrokken 
naar 144,31 euro. Voorlopig ligt de gemiddelde thuiswerkvergoeding met 68 euro ongeveer op de helft van het wettelijke maximum. 
De thuiswerkvergoeding gaat natuurlijk ook ‘maar’ over elektriciteit, water en klein bureaugereedschap, waarvoor de factuur nu bij de 
thuiswerkende werknemer terechtkomt. Het thuiswerk zelf gaat ondertussen over meer dan dat. Toen duidelijk werd dat thuiswerk geen 
kwestie was van een paar dagen of weken, kwam ook de vraag naar een degelijke bureaustoel en een tweede scherm. Dat kan op ver-
schillende manieren worden geregeld. Via een eenmalige terugbetaling, een terbeschikkingstelling, , het cafetariaplan, enzovoort. De 
registratie van de thuiswerkvergoedingen vertelt dus zeker niet alles.”

Figuur 1: Thuiswerkvergoeding bedienden maand na maand

HR

Drie keer meer 
thuiswerkvergoedingen 
toegekend sinds begin coronacrisis
Het aantal bedienden dat sinds de start van de coronacrisis een thuiswerkvergoeding ontvangt, 
is verdriedubbeld. Toch blijven thuiswerkvergoedingen eerder de uitzondering dan de regel, want 
begin 2021 krijgt nog maar 1,8% van de Belgische bedienden zo’n vergoeding. 
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HR

Thuiswerk wordt nauwelijks geregistreerd

Volgens het geregistreerde thuiswerk zou in februari 2021 6,6% van de bedienden van thuis hebben gewerkt. Dat is tien keer meer dan 
in februari 2020. Toch tonen die cijfers niet het hele verhaal. Slechts een fractie van het totale thuiswerk wordt door bedrijven structureel 
geregistreerd. Acerta roept bedrijven daarom op om het thuiswerk - zeker na corona - meer en nauwkeuriger op te tekenen, om tot een 
goed en efficiënt thuiswerkbeleid te kunnen komen.

Charlotte Thijs, senior consultant van Acerta 
Consult: “De registratie van thuiswerk is dé ma-
nier om thuiswerk en de impact ervan te blijven 
managen. Alleen al qua mobiliteit: hoe stem je 
bijvoorbeeld fietsvergoedingen correct af op 
thuiswerk als dat thuiswerk niet geregistreerd 
wordt? Door de hybride manier van werken - 
waarvan we verwachten dat dat de toekomst 
wordt -, wordt de situatie van elke medewerker 
anders. Individueler. Voor de juiste dagen de 
juiste vergoeding voorzien, dat wordt een grote 
uitdaging voor bedrijven. Een correcte en haal-
bare registratie van thuiswerk is daarom de ba-
sis en iets wat vooruitziende werkgevers nu op 
de agenda hebben staan. Maar een succesvol 
thuiswerkbeleid gaat natuurlijk verder dan het 
louter registreren van de thuiswerkdagen. Het is 
belangrijk om een thuiswerkbeleid op te stellen 
met de nodige afspraken, alsook om leidingge-
venden op te leiden en de nodige handvaten 
aan te reiken om succesvol vanop afstand hun 
teams aan te sturen en gemotiveerd te houden.”

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op een steekproef met de werkelijke  

gegevens van 260.000 werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit 

de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren.

Figuur 2: Thuiswerkregistratie bedienden maand na maand



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

EXCLUSIEVE
PROMOTIE

VOOR SDZ-LEDEN
2 MAANDEN
GRATIS*

*	Geldig	bij	huur	van	een	YOMANI-	of	YOXIMO-betaalterminal	en	de	Worldline	Packs.

ZET UW KLANTEN OP DE EERSTE PLAATS
DANKZIJ DE WORLDLINE BETAALOPLOSSINGEN



#1 DE TOEkOmsT Is pHygITAl

Corona was voor bedrijven dé trigger 
om meer en meer in te zetten op online. 
Offlinepersoneel moest zijn plek vinden 
in de digitale wereld, en op een andere 
manier advies verlenen aan (potentiële) 
klanten. Traditionele activiteiten zoals 
modeshows en tentoonstellingen ver-
huisden massaal naar de onlinewereld.

Maar vergis u niet: deze shift werkt ook 
in de omgekeerde richting.  Zo krijgt ook 
het digitale een fysiek verlengstuk. De 
toekomst is ‘phygital’: een term die het 
belang aanstipt
van een consistente omnichannel- erva-
ring. Pure e-spelers zoals Coolblue be-
wezen dat al. Het is slechts een van de 
e-commerce- namen die experimenteren 
met conceptstores.

Zulke winkels werken, in tegenstelling 
tot de traditionele winkel, niet met per-
soneel of voorraden. Ze fungeren vooral 
als eerste en tastbare kennismaking met 
het aanbod. Denk maar aan het moment 
wanneer u een nieuw bed wilt uitprobe-
ren of bepaalde kledij passen. Het pro-
duct in kwestie aankopen? Dat kan later 
online. Deze conceptstores willen vooral 
inspelen op de behoefte aan menselijk 
contact. En tegelijk een veilige en ge-
bruiksvriendelijke shopervaring garan-
deren.

“Of het nu met één klik, vingerafdruk, ge-
zichtsherkenning of mobiel is: het nieuwe 
digitale landschap is gebaseerd op con-
tactloze en vooral zorgeloze betalingen.”

#2 sAmEnwERkEn Is BElAng-
RIjkER DAn OOIT

Als er één les is die de huidige corona-
crisis ons vandaag al heeft geleerd, dan 
is het wel het belang van samenwer-
ken. Door het reisverbod moesten veel 
leveranciers de krachten bundelen om 
hun producten alsnog bij de eindklant 
te krijgen. Of deze trend blijvend is, valt 
natuurlijk nog af te wachten. Maar der-
gelijke partnerships resulteerden dit jaar 
in meer continuïteit en gelukkige klanten. 
En daar had élk bedrijf natuurlijk baat bij.

En nu we het toch over klanttevreden-
heid hebben: de bedrijfswereld was posi-
tief verrast door de mildheid van de door-
snee consument. In een normale situatie 
zou een vertraagde levering zorgen voor 
irritatie. Nu zagen de meeste mensen 
dat soort zaken door 
de vingers. Door het verplichte thuiswerk 
en de plotse mogelijkheid om op
elk moment van de dag pakjes in ont-
vangst te nemen, was iedereen veel flexi- 
beler.

#3 EEn nIEuwE kIjk Op BE-
TAAlVERkEER DRIngT ZICH Op

De evolutie naar frictieloze betalingen 
was al voor de coronacrisis aan de gang. 
Maar dan kwam de nood aan veilige be-
taalmethoden in de winkel en kocht ie-
dereen plots online.
En belandde deze trend in een stroom-
versnelling.

Mobiele betalingen zijn alvast een van de 
snelst groeiende betaalmethoden. Dat 
komt doordat  ze inspelen op de nood 
aan gebruiksgemak. Bovendien worden 
ze dankzij technologische ontwikkelin-
gen zoals gezichts- en vingerafdrukher-
kenning alsmaar veiliger. Naarmate het 
vertrouwen van de consument groeit, 
zullen ook nieuwe betaalmogelijkheden 
ingeburgerd raken. Een product aanko-
pen met een wearable aan uw pols? Dat 
is vandaag niet langer verre toekomst-
muziek. 

Of het nu met één klik, vingerafdruk, 
gezichtsherkenning of mobiel is: het 
nieuwe digitale landschap is gebaseerd 
op contactloze en vooral zorgeloze be-
talingen. Voor bedrijven betekent dit een 
geweldige opportuniteit voor klantenbin-
ding. Want de hedendaagse consument 
apprecieert elke vernieuwende betaal-
mogelijkheid. Zolang het maar veilig, 
probleemloos en tijdsefficiënt kan.

Vraagt u zich af of u ook het onderste uit de kan van e-commerce kunt halen? 
Op mijnbetaaloplossing.be ontdekt u 
alle e-commerce-oplossingen van Worldline, uw betrouwbare partner  
voor vernieuwende betaaloplossingen en diensten die inspelen op  
de behoeften van de toekomst.

Drie e-commerce-trends die onlinewinkelen 
voorgoed zullen veranderen

E-commerce heeft het afgelopen jaar een enorme inhaalbeweging gemaakt in ons land. Zowat 
elk bedrijf verschoof zijn fysieke verkoopkanalen naar het web. Consumenten zagen zichzelf 
genoodzaakt om vooral online hun inkopen te doen. Maar welke drie belangrijke trends staan 
nu écht op het punt om het onlineshoppinglandschap te veranderen?

«Of het nu met één klik, vingerafdruk, gezichtsherkenning  
of mobiel is: het nieuwe digitale landschap  

is gebaseerd op contactloze  
en vooral zorgeloze betalingen.»

Depuis un an, l’e-commerce a considérablement comblé son retard dans notre pays. 
Crise sanitaire oblige, les consommateurs effectuent désormais une partie de leurs 
achats en ligne et presque toutes les entreprises ont dû s’adapter en proposant 
également leurs produits et services en ligne. Mais quelles sont les tendances qui  
vont modifier le monde de l’e-commerce à tout jamais ? Nous en épinglons trois. 

#1 L’AVENIR EST PHYGITAL

La pandémie a été sans conteste 
l’élément déclencheur qui a incité 
les entreprises à franchir le pas du 
commerce en ligne. Le personnel a 
dû trouver sa place dans le monde 
numérique et conseiller les clients 
(potentiels) d’une manière différente. 
Des activités habituelles comme les 
défilés de mode et les expositions se 
sont déroulées principalement en ligne.

Mais cette évolution va également 
dans l’autre sens. Le numérique 
connaît aussi une extension physique. 
L’avenir est donc “phygital”, un terme 
qui souligne l’importance d’une 
expérience omnicanale cohérente. 
Les acteurs de l’e-commerce comme 
Coolblue par exemple l’ont déjà prouvé 
en lançant des concepts stores. 

Ces magasins, contrairement à un 
magasin traditionnel, ne fonctionnent 
pas avec beaucoup de personnel ou 
des stocks importants. Ils proposent 
avant tout un premier contact avec les 
produits. Ils permettent, par exemple, 
de tester un lit ou d’essayer des 
vêtements. L’achat s’effectue ensuite 
en ligne ou via des bornes interactives 
sur place. Ces concepts stores 
répondent principalement au besoin 
de contact humain et offrent une 
expérience d’achat sûre et conviviale. 

#2 COLLABORER EST PLUS 
IMPORTANT QUE JAMAIS

S’il y a une leçon que la crise sanitaire 
nous a apprise, c’est l’importance 
de travailler ensemble. Compte tenu 
de l’interdiction de voyager et de la 
fermeture de certaines frontières, 
de nombreux fournisseurs ont dû 
s’associer pour faire parvenir leurs 
produits au client final. À voir si cette 
tendance se poursuivra à l’avenir mais 
ces partenariats ont permis d’assurer 
une grande continuité et de satisfaire 
les clients. Sans oublier que chaque 
entreprise a pu en tirer profit.

En parlant de la satisfaction du 
client, les entreprises ont été 
agréablement surprises par la 
flexibilité des consommateurs en 
général. Dans une situation normale, 
tout retard de livraison est source 
de mécontentement. Aujourd’hui, 
la plupart des consommateurs se 
montrent plus compréhensifs. En 
raison du télétravail obligatoire et de 
la possibilité de recevoir des colis à 
tout moment de la journée, ils sont 
devenus plus flexibles. 

#3 LES MODES DE PAIEMENT 
ÉVOLUENT AUSSI

La tendance aux paiements sans 
contact commençait déjà à émerger 

depuis quelque temps. Mais avec la 
pandémie, les magasins ont dû mettre 
en place des méthodes de paiement 
sûres et hygiéniques. Parallèlement, 
tout le monde a commencé à acheter 
en ligne. Et la tendance s’est accélérée.

Les paiements mobiles sont l’un 
des modes de paiement qui se 
développent le plus rapidement. Ils 
répondent en effet à un besoin de 
facilité d’utilisation. En outre, grâce 
aux développements technologiques 
tels que la reconnaissance faciale et 
des empreintes digitales, ils sont de 
plus en plus sûrs. Au fur et à mesure 
que la confiance des consommateurs 
augmentera, de nouvelles options de 
paiement seront également proposées. 
Acheter un article avec une montre 
connectée sans passer par la caisse 
n’est déjà plus une utopie ! 

D’un clic, via une empreinte digitale, 
la reconnaissance faciale ou un 
smartphone, le nouveau paysage 
numérique évolue incontestablement 
vers le paiement sans contact 
et surtout sans souci.  Pour les 
entreprises, cela représente une 
belle opportunité de fidéliser leurs 
clients. Parce que les consommateurs 
d’aujourd’hui apprécient chaque 
nouvelle option de paiement. Pour 
autant qu’elle soit sûre, efficace et 
synonyme de gain de temps. 

« D’un clic, via une empreinte digitale, la reconnaissance 
faciale ou un smartphone, le nouveau paysage numérique 

évolue incontestablement vers le paiement sans contact et 
surtout sans souci. »

Vous vous demandez comment booster vos ventes en ligne ? 
Sur masolutiondepaiement.be/offre-ecommerce découvrez  
toutes les solutions de Worldline, votre partenaire de confiance  
pour des solutions et des services innovants qui répondent aux 
besoins du futur.

LES 3 TENDANCES QUI VONT
CHANGER L’E-COMMERCE
POUR TOUJOURS
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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

EXCLUSIEVE
PROMOTIE

VOOR SDZ-LEDEN
2 MAANDEN
GRATIS*

*	Geldig	bij	huur	van	een	YOMANI-	of	YOXIMO-betaalterminal	en	de	Worldline	Packs.

ZET UW KLANTEN OP DE EERSTE PLAATS
DANKZIJ DE WORLDLINE BETAALOPLOSSINGEN



De Covid-19 pandemie lijkt het uitgelezen moment voor cybercriminelen om hun slag te slaan. 
Verschillende cybersecuritypartners melden ons aanvallen die gericht zijn op Belgische be-
drijven. Een schatting maken van het aantal slachtoffers is moeilijk omdat er altijd een grote 
onderrapportage is. Mensen geven niet graag toe dat ze slachtoffer werden en bedrijven vre-
zen voor imagoschade. Hier zijn enkele tips van het federale Computer Emergency Response 
Team (CERT)…
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Hoe gaan de cybercriminelen 
te werk?

De oplichters maken de login-
pagina’s van populaire platfor-
men zoals Microsoft Office 365, 
PayPal en andere onlinedien-
sten minutieus na.  Vervolgens 
sturen ze een phishingbericht 
met een link of een bijlage naar 
hun slachtoffers met een smoes 
om hen te laten inloggen zoals 
‘Your mailbox will shutdown. 
Verify your account’. De niets-
vermoedende gebruiker voert 
zijn of haar logingegevens in 
op de nagemaakte website en 
geeft ze daarbij onbewust weg 
aan de criminelen.  

Hoe kan je je beschermen tegen het hacken van login gege-
vens?

-	 Wees voorzichtig als je een bericht krijgt van een plat-
form waarbij je wordt gevraagd om je wachtwoord in te 
voeren. 

-	 Controleer het e-mailadres van de afzender en de URL 
van de link waar je moet op klikken.  Zien die er onge-
woon uit, dan gaat het waarschijnlijk om phishing. 

-	 Wat kan je beter doen? Open je browser en voer zelf 
de juiste URL in, bv. https://www.office.com/  of  https://
www.paypal.com/ 

Hoe kan je opmerken dat je slachtoffer bent van deze aanval?

-	 Er worden e-mails in jouw naam verstuurd vanuit jouw 
mailbox, maar jij hebt dit zelf niet gedaan.

-	 Enkele weken later kan het gebeuren dat je meer phis-
hingberichten krijgt dan gewoonlijk, omdat je gegevens 
mogelijk op het internet verspreid werden en door cyber-
criminelen hergebruikt worden.

Wat kan je doen als je slachtoffer bent geworden?

-	 Verander onmiddellijk je wachtwoord (op elke account 
waar je dit wachtwoord gebruikt);

-	 Waarschuw je contacten; 

-	 Activeer tweestapsverificatie (Stel Microsoft 365 aan-
melding in voor multi-factor authenticatie - Office Sup-
port); 

-	 Een automatisch antwoord is misschien geactiveerd 
door de cybercriminelen. Verwijder het;

-	 Er kan een regel ingesteld zijn die je e-mails doorstuurt 
naar een interne archiefmap of een extern e-mail adres. 
Verwijder deze regel;

-	 Controleer de informatie die beschikbaar is via deze 
mailbox. Sommige gevoelige of vertrouwelijke informa-
tie kan gecompromitteerd zijn. Het is beter om hiervan 
op de hoogte te zijn.

Als je een phishingbericht krijgt, stuur het dan onmiddellijk naar 
verdacht@safeonweb.be. Wij laten de links blokkeren zodat min-
der oplettende internetgebruikers geen slachtoffer kunnen wor-
den.

Digitale veiligheid

Cybercriminelen misbruiken mailboxen  
om wachtwoorden te stelen
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Volgens het Federaal Planbureau verhoogt 
de maatregel “eerste aanwervingen” in 
beperkte mate de overlevingskansen van 
kleine en nieuwe ondernemingen en de 
nieuwe modaliteiten lijken deze kansen 
niet te vergroten.

Ondernemen

De maatregel “eerste aanwervingen” heeft tot doel 
de werkgelegenheid te bevorderen door steun te 
verlenen aan nieuwe en kleine ondernemingen. 

Deze maatregel werd onder de regering-Michel versterkt in 
het kader van de taxshift en verwierf ook meer bekendheid. 
Wat blijkt vier jaar later uit een eerste evaluatie van de im-
pact ervan? Volgens het Federaal Planbureau verhoogt de 
maatregel in beperkte mate de overlevingskansen van klei-
ne en nieuwe ondernemingen en de nieuwe modaliteiten 
lijken deze kansen niet te vergroten. Uit deze analyse kan 
echter niet worden opgemaakt of de nieuwe modaliteiten 
niet beantwoorden aan een reële behoefte van jonge on-
dernemingen of dat die versterking een groter aantal werk-
gevers met een verhoogd risico heeft aangetrokken.

Nieuwe ondernemingen zijn vaak kleine structuren met 
een beperkte levensduur. Meer dan drie vierde van die onderne-
mingen start een loonactiviteit met een arbeidsvolume van min-
der dan een voltijds equivalent. De nieuwe activiteiten zijn voor-
namelijk geconcentreerd in de sectoren handel, bouw en horeca.

Een flexibele maatregel 

De maatregel ‘eerste aanwervingen’ voorziet onder bepaalde 
voorwaarden in een vermindering van de werkgeversbijdragen 
voor nieuwe en kleine werkgevers bij aanwervingen. In 2012 
opent de maatregel het recht op een tijdelijke vermindering van 
de bijdragen bij de aanwerving van de eerste drie werknemers. 
In 2014 en 2015 wordt de maatregel uitgebreid naar de vierde en 
vijfde werknemer. In 2016 wordt de maatregel in het kader van 
de taxshift nogmaals versterkt en omvat hij enerzijds een vrijstel-
ling van de patronale basisbijdragen voor onbepaalde duur bij de 
aanwerving van de eerste werknemer en anderzijds een tijdelijke 
vermindering voor de daaropvolgende aanwervingen tot en met 
de zesde werknemer. In tegenstelling tot andere doelgroepver-
minderingen legt deze maatregel geen toekenningscriteria op 
voor het profiel van de aan te werven werknemers en kan de 
werkgever elk kwartaal de werknemer aanduiden op wie de maat-
regel van toepassing is.

positief maar bescheiden effect 

De maatregel verhoogt in beperkte mate de overlevingskansen 
voor jonge ondernemingen. Voor de begunstigde ondernemin-
gen die in 2012 hun activiteit hebben opgestart, stijgen de over-
levingskansen van 54,2% tot 56,9% na zeven jaar activiteit. De 

impact is groter voor de grotere ondernemingen, met name de 
ondernemingen die een activiteit opstarten met een arbeidsvo-
lume van meer dan een voltijds equivalent. Dit grotere voordeel 
houdt waarschijnlijk verband met de verminderingen voor daar-
opvolgende aanwervingen, in dit geval voor de tweede en derde 
werknemer.

Voor ondernemers die in 2016 hun activiteit hebben opgestart, is 
de evaluatie complexer en zijn de resultaten moeilijker te interpre-
teren. Hoewel de maatregel nog steeds een positief effect heeft 
op de overlevingskansen van startende ondernemingen, zou de 
versterking geen duidelijke extra winst opleveren. Dit resultaat 
zou erop kunnen wijzen dat de nieuwe modaliteiten niet beant-
woorden aan een reële behoefte tijdens de opstartfase van een 
jonge onderneming. Het kan echter ook worden verklaard door de 
kenmerken van de nieuwe werkgevers die in 2016 hun activiteit 
hebben opgestart. De maatregel werd sterk gepromoot toen hij 
werd gelanceerd, wat ertoe geleid zou kunnen hebben dat meer 
nieuwe werkgevers in een risicovolle onderneming stapten. Onze 
studie laat niet toe tussen deze twee effecten te differentiëren.

Zoals elke impactevaluatie heeft deze studie als doel na te gaan 
of een overheidsmaatregel zijn doelstellingen bereikt. Uit deze 
studie, die is uitgevoerd op basis van administratieve gegevens 
van de Rijkdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), blijkt dat de 
maatregel ‘eerste aanwervingen’, zoals die in 2012 bestond, de 
overlevingskansen van jonge ondernemingen in beperkte mate 
verhoogde. Anderzijds is de analyse minder sluitend wat betreft 
de versterking van het bedrag van de maatregel en, in mindere 
mate, de uitbreiding van de maatregel tot zes werknemers.

Overlevingskans van jonge ondernemingen 

Beperkte impact van de maatregel “eerste 
aanwervingen” 
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Minder jobstudenten

De meest recente cijfers geven 
aan dat er in 2020 net geen 
500.000 jongeren hebben ge-
werkt als jobstudent. Dat zijn 
er 62.000 minder dan in 2019 
(-11%) De oorzaak daarvoor 
ligt voor de hand. Als een ge-
volg van de corona-epidemie, 
moesten vanaf maart heel wat 
sectoren verplicht de deuren 
sluiten, hun activiteiten terug-
schroeven of overgaan op te-
lewerk. 

Aantal jobs daalt sterk

Het aantal jobs daalde in het 
tweede kwartaal met 33% 
(-125.000), in het derde kwar-
taal (de zomer, traditioneel hét 
seizoen voor studentenjobs) 
nog met 14% (-79.000). Voor 
het vierde kwartaal zijn nog geen definitieve cijfers beschikbaar. 
Voorlopige cijfers wijzen daar op een daling van ongeveer 14% 
(-45.000). Die daling is dus veel minder sterk dan in het tweede 
kwartaal, ondanks de tweede lockdown. 

Aantal uren: kleinere daling

Alle studenten samen hebben in 2020 96 miljoen uren gewerkt, 
dat is 7,9 miljoen uren (-7,6%) minder dan in 2019. In het tweede 
kwartaal was er een vermindering met 25%, in het derde met nog 
maar 4%, en in het vierde kwartaal ook maar met 5% (voorlopige 
cijfers). Het gemiddelde aantal gewerkte uren per student steeg 
zelfs, van 185 in 2019 naar 192 in 2020.

Dat het aantal uren minder sterk daalt dan het aantal jobs, geeft 
aan dat vooral de kleinere studentenjobs (korte duur, beperkt 
aantal uren) er sterker op achteruit gingen. Dat heeft onder meer 
te maken met de vele evenementen, festivals,... die niet konden 
doorgaan.

Minder studentenjobs in horeca en via uitzendarbeid

In de horeca zijn traditioneel veel studenten aan de slag. In die 

sector daalde het aantal jobs tijdens de lockdowns dan ook het 
sterkst in (-41.000 ofwel -48% in het tweede kwartaal, -28.000, 
-36%in het vierde kwartaal). In de zomer was de daling van het 
aantal jobs veel minder sterk (-13.500, -13,5%) en viel het aantal 
uren zelfs nauwelijks terug (-0,5%) 

Tijdens de zomermaanden, tussen de twee lockdowns, gingen 
vooral veel minder studenten aan de slag via uitzendkantoren. 
Het aantal jobs daalde er met meer dan een derde (-43.500, 
-35%) en er werden 2 miljoen uren minder gepresteerd, wat bijna 
evenveel is als de volledige daling van het aantal uren over alle 
sectoren heen.  

Toename in sommige sectoren 

Het aanbod aan studentenjobs daalde niet overal. Sommige 
sectoren hadden in 2020 juist méér handen nodig. Het aantal 
gewerkte uren in 2020 steeg vooral in de handel (+1,8 miljoen 
uren, +9,7%) en de sector “gezondheidszorg en maatschap-
pelijke dienstverlening”(+1,4 miljoen uren, +19%). Ook in de 
land- en tuinbouw (+100.00 uren, +26,6%) en de bouwnijverheid 
(+230.000 uren, + 15%) konden studenten meer werken.

Studentenarbeid in 2020

Vooral kleinere jobs kregen klappen
De coronamaatregelen en de sluiting van economische sectoren hebben ook hun invloed op de 
tewerkstelling van studenten in 2020. Zo waren 11% minder jongeren aan het werk en wer-
den er 8 miljoen (-7,6%) minder uren gepresteerd. Maar in deze coronatijd waren studenten 
wel meer actief in de zorgsector (+19 %) en de land- en tuinbouw (+27%). Dat blijkt uit een 
rapport van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
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emilie nicosia Benoit RousseauPierre van schendelode Rooman Julia Cantero

Dhr. O.s. uit Brussel vraagt ons: “Ik heb drie werknemers in dienst in mijn onderneming. Zij hebben mij net 
aangekondigd dat zij zich wensen te laten vaccineren tegen Covid-19. Ik vermoed dat zij het recht hebben om 
hiervoor afwezig te zijn maar moet ik hen ook loon uitbetalen tijdens hun afwezigheid? 

"Hebben mijn werknemers recht  
op vaccinatieverlof ?"

AnTwOORD
Het federaal parlement heeft een wet goedgekeurd die een recht 
op klein verlet toekent aan werknemers die zich tijdens hun werk-
uren laten vaccineren tegen het coronavirus. Deze wet is van 
kracht met ingang van 9 april 2021. 

wat houdt het recht op klein verlet voor vaccinatie tegen het 
coronavirus in?

Het recht op klein verlet houdt in dat de werknemer zonder loon-
verlies van het werk afwezig mag zijn, wanneer hij zich tijdens de 
werkuren laat vaccineren tegen het coronavirus COVID-19.  De 
werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de 
vaccinatie.

Voor wie geldt deze wet?

De wet is van toepassing op alle werknemers en werkgevers die 
met elkaar zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst.  Onder 
meer jobstudenten, uitzendkrachten en werknemers die telewerk 
verrichten vallen daar dus onder.  Ook het contractueel personeel 
van de openbare sector valt onder de regeling van deze wet.

De wet is daarentegen niet van toepassing op vastbenoemde 
personeelsleden (statutairen).  Voor deze categorie van werken-
den dienen de diverse bevoegde overheden een regeling uit te 
werken in het kader van het statuut dat op die personeelsleden 
van toepassing is.  Vastbenoemde personeelsleden nemen in dit 
verband best contact op met hun personeelsdienst of met de be-
voegde gewest- of gemeenschapsoverheden. 

Leerlingen, stagiairs en vrijwilligers vallen evenmin onder deze 
wet, aangezien zij niet worden tewerkgesteld op grond van een 
arbeidsovereenkomst.  Voor deze categorieën komt het aan de 
bevoegde beleidsniveaus toe om te beslissen of voor hen even-
tueel een gelijkaardig recht wordt ingevoerd.

Zelfstandigen vallen buiten het toepassingsgebied van deze wet.

wat is de duur van het klein verlet voor vaccinatie?

De werknemer beschikt over het recht op klein verlet voor de tijd 
die nodig is om zich te laten vaccineren.  Dit omvat zowel de tijd 

Vraag 
Antwoord
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die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum, als de tijd die 
nodig is om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de 
vaccinatie zal plaatsvinden.

Indien de verschillende inentingen van de werknemer telkens 
plaatsvinden tijdens de werkuren, wordt het recht op klein verlet 
toegekend voor elke vereiste injectie.

wat moet de werknemer doen om zijn recht op klein verlet 
uit te oefenen?

Indien de vaccinatie van de werknemer plaatsvindt tijdens zijn 
werkuren en de werknemer daarvoor gebruik wil maken van zijn 
recht op klein verlet, moet hij de werkgever op voorhand verwitti-
gen van zijn afwezigheid.  Hij moet dit zo spoedig mogelijk doen 
van zodra het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie voor hem be-
kend is.  Wanneer het mogelijk is voor de werknemer om zelf 
het moment van vaccinatie te kiezen, mag er geen druk op hem 
worden uitgeoefend om de vaccinatie buiten de werkuren te laten 
plaatsvinden.

De werknemer mag het recht op klein verlet alleen maar gebrui-
ken voor het doel waarvoor het is toegestaan, nl. zich laten vac-
cineren tegen het COVID-19 virus.  Gebruikt de werknemer zijn 
recht op klein verlet voor een ander doel, dan kan hem het loon 
worden ontzegd voor de uren van ongerechtvaardigde afwezig-
heid.

De werknemer kan uiteraard ook steeds beslissen om geen klein 
verlet uit te oefenen en voor de dag van vaccinatie een gewone 
dag vakantieverlof op te nemen.  In dat geval zijn de regels van 
het vaccinatieverlof niet van toepassing.

De regels van het vaccinatieverlof zijn evenmin van toepassing 
wanneer de werknemer zich laat vaccineren tijdens een dag 
waarop hij inhaalrust geniet.

De werknemer heeft ook geen recht op klein verlet wanneer hij 
zich laat vaccineren buiten de werkuren. 

Voorbeeld:  een werknemer werkt in een klassiek arbeidsregime 
van maandag tot vrijdag en laat zich vaccineren op zaterdag.  In 
dat geval heeft de werknemer geen recht op klein verlet voor vac-
cinatie en kan hij dat recht ook niet op uitgestelde wijze opeisen 
voor de werkdagen die eventueel vóór of na de bewuste zaterdag 
liggen.

Dient de werknemer enig bewijs voor te leggen wanneer hij 
zijn recht op klein verlet uitoefent?

Alleen als de werkgever hem daarom verzoekt, moet de werkne-
mer bewijzen dat hij zijn recht op klein verlet heeft gebruikt om 

zich te laten vaccineren.  Dit gebeurt door aan de werkgever het 
document te tonen dat de afspraak bevestigt om op een bepaald 
tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt 
toegediend.  Als de afspraakbevestiging deze gegevens niet ver-
meldt, dient in de plaats daarvan de uitnodiging tot vaccinatie te 
worden voorgelegd aan de werkgever.  Het is derhalve niet toe-
gestaan om van de werknemer te verlangen dat hij zijn feitelijke 
aanwezigheid in een vaccinatiecentrum bewijst.

De werknemer moet de afspraakbevestiging (of desgevallend de 
uitnodiging tot vaccinatie) enkel tonen aan de werkgever.  Het is 
de werkgever niet toegestaan om onder welke vorm dan ook een 
kopie van de afspraakbevestiging te nemen of de informatie die 
ze bevat manueel over te schrijven, met uitzondering van het tijd-
stip van de afspraak.  Er mag bijgevolg ook niet gevraagd worden 
om een bewijs via e-mail te bezorgen.  

De werkgever mag de informatie die hij aldus te zien krijgt alleen 
maar gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en 
het verzorgen van een correcte loonadministratie.  Het is de werk-
gever enkel toegestaan om de afwezigheid van de werknemer 
te registreren als klein verlet.  Omwille van de bescherming van 
de privacy, mag de werkgever niet de reden van het klein verlet 
vermelden, noch op enige wijze registreren dat de werknemer 
mogelijks gezondheidsproblemen heeft.

Hoe wordt het loon voor de afwezige uren berekend?

Het vaccinatieverlof wordt gelijkgesteld met een klein verlet, zoals 
geregeld in het kader van artikel 30, § 1 van de Arbeidsovereen-
komstenwet van 3 juli 1978.

Dat betekent dat het loon voor de uren van afwezigheid wordt be-
rekend volgens de wetgeving op de feestdagen.  Het loonbehoud 
wordt dus op dezelfde manier vastgesteld als voor de afwezig-
heid op een feestdag. 

wat als de werknemer ziek wordt na de vaccinatie?

Het recht op klein verlet heeft betrekking op de vaccinatie zelf.  
Indien de werknemer ten gevolge van de vaccinatie ziek zou wor-
den, dan gelden de gewone regels inzake arbeidsongeschiktheid 
en gewaarborgd loon.

Hoe lang geldt de regeling van deze wet?

Het recht op klein verlet voor vaccinatie tegen het COVID-19 virus 
geldt tot en met 31 december 2021 (m.a.w. tot het einde van dit 
jaar).  Indien de omstandigheden het vereisen, kan deze regeling 
bij koninklijk besluit eventueel worden verlengd tot maximaal 30 
juni 2022.
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Met betrekking tot het eerste trimester noteert Graydon 
het laagste aantal faillissementen sinds de aanvang van 
het huidige millennium. De trend zet zich door in quasi 

alle sectoren. Zo ziet Graydon bijvoorbeeld in de nochtans zwaar 
getroffen horecasector een daling van het aantal faillissementen 
met -56,3%. Binnen de sector van de garagehouders noteren ze 
zelfs een daling met -63,9%.

Wel ziet Graydon andere belangrijke verhoudingsverschuivingen. 
Zo is de tendens die Graydon al enkele jaren waarneemt, waarbij 
steeds oudere bedrijven over kop gaan, duidelijk versterkt. Afge-
lopen trimester was 14,3% van de failliete ondernemingen ouder 
dan 25 jaar, tegen 11% in 
dezelfde periode verleden 
jaar. Binnen het Brusselse 
gewest steeg dit zelfs van 
9,3% naar 19,6%. Ook ziet 
Graydon beduidend grote-
re bedrijven die er het bijltje 
bij neerleggen. Dit uit zich 
onder meer in het gegroei-
de aandeel van het aantal 
NV’s.

Het aantal jobs dat als di-
rect gevolg van het faillis-
sement op de tocht kwam, 
daalde naar 4.207 Voltijdse 
equivalenten: een daling 
met -29,8%.

Economische werkelijkheid

Het bijna surrealistisch laag faillissementscijfer van het afgelopen 
kwartaal weerspiegelt op geen enkele wijze de economische re-
aliteit. Zowel de metingen op basis van enquêtes die recent nog 
gepubliceerd werden door de Nationale Bank van België, als de 
Graydon metingen op basis van gedetailleerde data die tweewe-
kelijks weergeven hoe de omzetten in elke sector (tot op detail 
niveau van de NACE-code op 5 digits) evolueren, wijzen erop 
dat vele sectoren nog steeds te kampen hebben met belangrij-
ke omzetdalingen. Dit gaat beduidend verder dan de typische en 
veelgenoemde sectoren zoals de horeca en de evenementensec-
tor of de sectoren die betrokken zijn in die specifieke logistieke 
ketens.

In een normale economische situatie die evolueert tussen hoge 
en lage conjunctuur, meet Graydon binnen het bedrijvenland-

schap, 5% bedrijven in zware moeilijkheden. Op 12 maart 2020 
mat Graydon 4,7% bedrijven in zware moeilijkheden.

De impactmodellen van Graydon tonen op dit ogenblik aan dat 
daarbovenop om en bij de 20% ondernemingen hun bedrijfsre-
serves totaal hebben opgesoupeerd als gevolg van de huidige 
sanitaire crisis. Ook deze bedrijven verkeren, ondanks de uitge-
breide steunmaatregelen die wel degelijk heel wat bedrijven ver-
der helpen, op dit ogenblik in zware moeilijkheden.

Over het jaar 2020 noteerde Graydon reeds een daling van het 
aantal faillissementen met ruim 30%. De huidige cijfers met be-

trekking tot het eerste kwartaal 
tonen een verderzetting van die 
trend. 

Dit is duidelijk te verklaren door:
-	 De vaststelling dat naast de 
twee periodes van wettelijk mo-
ratorium op faillissementen (de 
laatste eindigde per 31 januari 
ll.), er nog steeds een feitelijk 
moratorium bestaat. De ver-
schillende overheidsinstanties, 
waaronder BTW, fiscus en so-
ciale zekerheid, dagvaardde 
immers niet of nauwelijks ter 
faling. Traditioneel staan deze 
instanties nochtans in voor een 
belangrijk deel van de dagvaar-
dingen ter zake.

-	 Ook banken en vele leveranciers zijn op dit ogenblik bij-
zonder terughoudend om ter faling te dagvaarden.

-	 De uitgebreide reeks steunmaatregelen door diverse 
overheden bieden op dit ogenblik soelaas aan zowel 
ondernemingen die reeds voor de crisis in zware moei-
lijkheden verkeerden als aan bedrijven die door de crisis 
zelf door hun reserves zitten. We stellen hierbij vast dat 
hierbij ruim 20% van de ondernemingen die voor de cri-
sis in zwaar weer verkeerden er nu, dank zij die steun-
maatregelen, beter voor staan.

Faillissementen per gewest

De trend blijft aanwezig in de drie gewesten en over alle provin-
cies. Over het eerste trimester daalt het aantal faillissementen 
binnen het Vlaamse gewest met -43,4%; in Wallonië met -35,4% 
en binnen het Brusselse gewest met -58,8%.

Conjunctuur

Coronaviruscrisis

Faillissementsdaling zet zich opnieuw voort 
In de maand maart werd over 648 ondernemingen het faillissement uitgesproken: in verge-
lijking met de maand maart verleden jaar een daling met -34,0%. Over het eerste kwartaal 
van dit jaar noteren we zo 1.647 faillissementsvonnissen. In vergelijking met dezelfde periode 
verleden jaar betekent dat een daling met -44,3%. De sterke daling van het aantal faillisse-
menten die we meten sinds april 2020 wordt dus verder gezet.



... 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. 


