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Covid-19: Laat ons niet meer 
dezelfde fouten maken!

September. Een bijzonder schooljaar dat alweer vol onzekerheid van 
start gaat. Velen onder ons hebben niet alleen een zware periode 
achter de rug waarin ze afwisselend te maken hebben gehad met 

verplichte sluitingen, beperking van activiteiten en sanitaire maatregelen, 
maar daarbovenop hebben sommigen deze zomer nog eens verschrikkelijke 
overstromingen moeten doorstaan. 

De toekomst blijft onzeker. Wie weet staat er ons deze herfst nog een nieu-
we coronagolf te wachten omwille van een agressieve variant?

Eén ding is zeker, wij zullen alles doen om een nieuwe lockdown te ver-
mijden. 

Een recent onderzoek van het departement van geneeskunde van de Ame-
rikaanse universiteit Stanford heeft de gevolgen van de lockdowns en de 
sluiting van de handelszaken geëvalueerd in het licht van de evolutie van 
de pandemie in tien verschillende landen (Engeland, Frankrijk, Duitsland, 
Iran, Italië, Nederland, Spanje, Zuid-Korea, Zweden en de Verenigde Sta-
ten). 

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat deze maatregelen de sanitaire situatie 
niet hebben verbeterd. De onderzoekers geven aan dat zij “geen enkel dui-
delijk en significant gunstig effect” hebben kunnen waarnemen en besluiten 
dat hetzelfde resultaat kon worden bekomen met minder strenge maatre-
gelen. 

Ongelofelijk! Zou de regering de werking van onze economie sinds 18 
maanden onnodig hebben verhinderd?

Vandaag is het hoog tijd om van strategie te veranderen. Wij zullen, indien 
nodig, alle middelen inzetten om dit aan onze overheid te laten verstaan.
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Sociaal

Een historische overwinning voor SDZ

Het pensioen van zelfstandigen zal niet meer 
verminderd worden!

De nieuwe wet verbetert een verouderde berekeningswijze die volledig on-
rechtvaardig was waardoor een zelfstandige, één derde minder pensioen 
kreeg ten opzichte van een werknemer en waartegen SDZ al jaren strijdt.

Tot op heden konden zelfstandigen dus slechts genieten van 69% van het bedrag 
dat een werknemer met dezelfde inkomsten genoot, terwijl zij voortaan dezelfde 
pensioenrechten zullen verwerven.

De huidige vermindering van 31% op hun pensioen zal verdwijnen voor elk loop-
baanjaar na 31 december 2020. Deze maatregel is gericht op het rustpensioen, 
het overlevingspensioen en de overgangsuitkeringen die aanvangen vanaf 1 
januari 2022. De afschaffing zal gelden voor de loopbaanjaren vanaf 1 januari 
2021.

Voor een zelfstandige met een inkomen van 30.000 EUR resulteert de afschaf-
fing van de correctiecoëfficiënt voor een loopbaanjaar in ten minste 123,38 EUR 
aan extra pensioenrechten op jaarbasis.

Voor een volledige loopbaan van 45 jaar na de hervorming zal deze zelfstandige 
5.552,10 EUR meer pensioen krijgen per jaar (123,38 EUR x 45).

SDZ is verheugd over de goedkeuring van een wet door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
die een einde maakt aan de correctiecoëfficiënt die het ontvangen pensioen van zelfstandigen 
met 31% vermindert ten opzichte van dat van werknemers. 

VERHoging VAn dE zElfStAndigEnpEnSioEnEn 
Verhoging van het minimumpensioen

Het minimumpensioen wordt op 1 juli 2021 verhoogd met 2%. De nieuwe bruto maandbedragen (geïndexeerd) voor een volledige 
loopbaan van het minimumpensioen voor zelfstandigen en werknemers zijn:

 Bedrag op 01.01.2021 Vanaf 01.07.2021
Alleenstaande pensioen 1.325,92 EUR 1.352,44 EUR
gezinspensioen 1.656,88 EUR 1.690,01 EUR
overlevingspensioen 1.308,20 EUR 1.334,36 EUR

Herwaardering van de proportionele pensioenen 

·	 Je pensioen wordt al uitbetaald: verhoging met 1,7% op 1 juli 2021.

·	 Je pensioen gaat in tussen 1 juli en 1 december 2021: verhoging van het pensioenbedrag voor elk inkomstenjaar (met 
inbegrip van 2021) met 1,7%.

·	 Je pensioen gaat in vanaf 1 januari 2022: er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de inkomstenjaren:

o Het pensioenbedrag voor elk inkomstenjaar tot en met 2020 wordt verhoogd met 1,7%.

o Het pensioenbedrag voor elk inkomstenjaar vanaf 2021 wordt berekend, rekening houdend met de afschaffing 
van de correctiecoëfficiënt. De afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor de inkomstenjaren vanaf 2021 is één 
van de pensioenhervormingen van de regering die al gekend zijn. Deze maatregel betekent dat de pensioenop-
brengst, berekend per jaar, vanaf het inkomstenjaar 2021 verhoogt.
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Sociaal

Coronaviruscrisis

RSVZ ondersteunt zelfstandigen tijdens 
corona op ongezien niveau

Daarnaast geeft het jaarverslag een overzicht van de voor-
naamste realisaties van 2020 rond de wetgeving en de 
rechtspraak over het sociaal statuut.

Een callcenter Corona 

Op 16 maart, kort na de aankondiging van de eerste lockdown, 
activeerde het RSVZ de gratis coronalijn 0800 12 018 voor zelfstan-
digen met vragen over de federale maatregelen rond hun sociaal 
statuut. Voor veel zelfstandigen betekende deze crisis een enorme 
economische catastrofe. De vele oproepen stromen dan ook met-
een binnen. Op 18 maart tekende het 
RSVZ het hoogste aantal oproepen op 
per dag: 5.634. Op het einde van het 
jaar hielp het zo maar liefst al 43.385 
mensen verder. 

Hen allemaal snel en duidelijk antwoord 
bieden, was het resultaat van een enor-
me inzet achter de schermen. De 82 in-
specteurs en controleurs van het RSVZ 
konden zelf omwille van corona niet lan-
ger het terrein op en stelden zich vrijwil-
lig ter beschikking van het callcenter met 
één doel: zoveel mogelijk zelfstandigen 
verder helpen. Het Callcenter Corona 
werd hierdoor ook aangevuld met een 
pak vrijwilligers van andere diensten. 

overbruggingsrecht, ouderschaps-
verlof en betalingsfaciliteiten

In maart 2020 wordt het corona-over-
bruggingsrecht, een uitbreiding van het 
klassieke overbruggingsrecht, gelan-
ceerd om zelfstandigen te ondersteunen 
die hun activiteit omwille van corona moeten sluiten. In juni ziet ook 
het overbruggingsrecht voor de heropstart het licht. Doorheen de 
maanden zijn deze maatregelen sterk geëvolueerd. In 2020 waren 
ze samen goed voor zo’n 3 miljard euro aan steun.

Ook het corona-ouderschapsverlof was nieuw en een gevolg van de 
coronacrisis. Zelfstandigen die hun activiteit van mei tot september 
wilden hervatten maar tegelijkertijd zorgden voor kinderen (jonger 
dan 12 jaar) konden beroep doen op het corona-ouderschapsverlof. 
Dit betekende een uitgave van ca. 33 miljoen euro. 

In 2020 werden ook een reeks betalingsfaciliteiten ingevoerd om 

de zelfstandigen te ondersteunen tijdens de coronacrisis: 

Zo werden 484.452 aanvragen tot uitstel van betaling van sociale 
bijdragen goedgekeurd (becijferd op zo’n 416 miljoen euro). 

Ook werd voor een bedrag van ca. 63 miljoen euro afgezien van 
verhogingen voor laattijdige betalingen.

In 2020 werd daarnaast een vereenvoudigde procedure voor aan-
vragen tot vrijstelling van sociale bijdragen ingevoerd. Samen zijn 
de vrijgestelde kwartalen in 2020 goed voor zo’n 172 miljoen euro.

Andere interessante vaststellingen 

Ondanks de gezondheidscrisis neemt het aantal zelfstandigen 
opnieuw toe: van 1.145.015 naar 1.182.747 (767.126 mannen en 
415.621 vrouwen). 

Het aantal starters daalt lichtjes in vergelijking met 2019, maar blijft 
hoog: 116.597 in 2020 ten opzichte van 126.485 in 2019.

Het RSVZ noteert ook een blijvende toename in het aantal stu-
dent-zelfstandigen. In 2020 tellen we 8.346 student-zelfstandigen, 
goed voor een stijging van 15,87% ten opzichte van 2019.

De gezondheidspandemie van 2020 had een enorme impact op alle sectoren. Het is geen 
verrassing dat ook het RSVZ de gevolgen van deze crisis voelde. In zijn jaarverslag blikt hij 
terug op de belangrijkste tendensen hiervan voor het RSVZ en de zelfstandigen. 
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Betalingen

daniel Cauwel: Vincent, laten we het eerst hebben over 
elektronische betalingen. Hoe loopt die evolutie daarvan? 

Vincent Coussement: “Die loopt - zoals je wel kan raden - in stij-
gende lijn. In 2019 waren contante betalingen volgens een studie 
van de Europese Centrale Bank goed voor 58 procent van de 
betalingen in België. Contante betalingen nemen af in ons land, 
al gebeurt dat minder snel dan in Nederland, Oostenrijk, Finland 
of Frankrijk.”

“De coronacrisis heeft de elektronische betalingen een extra 
boost gegeven. Steeds meer mensen betalen liever elektronisch 
dan contant. Dat blijkt uit een recente enquête van de VUB, in 
samenwerking met Febelfin, Worldline, Bancontact Payconiq 
Company, Visa en Mastercard. Maar liefst 87 procent van de res-

pondenten geeft de voorkeur aan elektronisch betalen. Dat is ook 
logisch, zeker in deze tijden: het is snel, veilig, gebruiksvriendelijk 
én hygiënisch.”  

de coronacrisis heeft nog een aantal dingen in gang gezet. 
Welke trends heb jij opgemerkt? 

We zien dat alsmaar meer mensen contactloos betalen, zodat ze 
de toetsenborden van de terminals niet meer moeten aanraken. 
Daarnaast is de e-commerce enorm geboomd en zijn ook click 
& collect-oplossingen, waarbij klanten online een artikel bestel-
len en het dan zelf ophalen in de winkel, bijzonder populair ge-
worden. Bovendien hebben we ook opgemerkt dat er tijdens de 
coronacrisis meer vraag was naar de autonome betaalterminals 
VALINA én zien we steeds meer automaten verschijnen die 24 
uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn. Klanten kunnen 
zo wachtrijen vermijden.

E-commerce heeft een enorme boost gekregen tijdens de 
coronacrisis. Steeds meer van onze leden stappen dan ook 
over naar online betaaloplossingen. Welke mogelijkheden 
bieden jullie aan de handelaars aan die daarmee willen star-
ten? 

Bij Worldline bieden we op maat gemaakte oplossingen voor 
e-commerce aan met een ruime keuze aan betaalschema’s. Zo kan 
je een eigen webshop oprichten en zelf op een veilige manier een 
betaaloplossing integreren. Maar als je nog geen webshop hebt 
en je wil al online betalingen ontvangen, dan bieden wij een aan-
tal andere oplossingen. Het kan dan gaan over beveiligde betaal- 
links of bestellingen via de telefoon.

Ontmoeting met Vincent Coussement, Hoofd van Worldline BeNeLux

Welke zijn de betaaltrends van nu  
én de toekomst? 

Niet alleen het koopgedrag van klanten, ook de manier waarop ze betalen verandert voortdu-
rend. Wat is de impact van de coronacrisis op ons betaalgedrag? Hoe zal dat in de toekomst 
evolueren? En hoeveel kost dat eigenlijk voor jou, als handelaar? Daniel Cauwel, de voorzitter 
van SDI, vraagt het aan Vincent Coussement, het hoofd van Worldline in de BeNeLux. 
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ondanks de voordelen van elektronisch betalen, vinden 
sommige van onze leden het nog steeds duur om elektroni-
sche betalingen voor kleine bedragen te accepteren. is dat 
terecht? 

Op het einde van de rit kost het hen meer als hun klanten con-
tant betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Prijzenobserva-
torium van de federale overheidsdienst Economie. Bij contante 
betalingen mag je de kosten van de bank, beveiliging en admini-
stratie niet vergeten. Een elektronische transactie kost 11 tot 23 
eurocent, afhankelijk van het profiel van de handelaar. De kosten 
van een contante betaling liggen rond de 29 eurocent. Wist je 
trouwens dat klanten gemiddeld meer uitgeven in winkels waar 
ze met de kaart kunnen betalen? Dat komt omdat hun budget dan 
niet beperkt is tot hoeveel er in hun portefeuille zit.

Bied je als handelaar Bancontact-transacties aan, dan kan dat 
aan twee eurocent voor transacties tot vijf euro, en vijf eurocent 
voor transacties tot tien euro. Handelaars kunnen bovendien ver-
schillende interessante Packs van Worldline aanschaffen om de 
kosten te drukken. Voor starters bieden we een Pack aan vanaf 
1 euro per dag met een betaalterminal, een aantal transacties 
en technische bijstand inbegrepen. Om handelaars te helpen die 
veel kleine bedragen aanvaarden, biedt Worldline in bepaalde 
Packs tot 2.000 Bancontact-transacties per maand aan tot vijf 
euro. Bovendien is de aankoop van een terminal fiscaal aftrek-
baar.

Hoe zie jij de toekomst van betalen in België?

We evolueren naar meer en meer contactloze en mobiele beta-
lingen. Op termijn zullen smartphones de bankkaarten vervan-

gen. Al is dat misschien nog niet voor direct, want een bankkaart 
blijft veilig, makkelijk en snel. Een eerste stap is alvast de ‘tap on 
phone’-betaalmethode, die veel mogelijkheden biedt. Dat is een 
nieuwe vorm van contactloos betalen, waarbij je je kaart niet te-
gen een betaalterminal moet houden, maar tegen de smartphone 
van de handelaar.

zijn we op weg naar een ‘cashloze’ samenleving?

Ik denk dat de oplossing vooral ligt in slimme alternatieven. Wor-
ldline richt zich op intelligente terminals, die meer kunnen dan 
betalen. Met die terminals kan je als handelaar meer informatie 
krijgen over je klanten, bijvoorbeeld over zijn gewoonten en zijn 
uitgaven.

We merken dat klanten, maar ook handelaars, ecologie altijd 
maar belangrijker vinden. Waar staat dat op jullie prioritei-
tenlijst? 

Het doel van Worldline is om een duurzame economische groei 
te bevorderen, het vertrouwen van klanten te versterken en dat 
allemaal op een manier die veilig is voor iedereen. Met onze be-
taaloplossingen willen we bijdragen aan de toekomst van een 
koolstofneutrale maatschappij. Zo passen we de ontwerpen van 
onze betaalterminals aan zodat ze ecologischer zijn.

Daarnaast hebben we een nieuw project gelanceerd om onze 
ecologische voetafdruk in elke fase van de betaaltransactie te 
verkleinen. We willen onze terminals nog duurzamer maken, 
onze CO2-uitstoot verlagen en zo papierloos mogelijk werken. 
Dat is uiteindelijk de toekomst.

Betalingen
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Covid-19

Zelfstandigen getroffen door de crisis 

Verlenging van de maatregelen tot uitstel of 
vrijstelling van de sociale bijdragen

Zelfstandigen zullen hun sociale 
bijdragen voor het derde en vier-
de kwartaal van 2021 met één 
jaar kunnen uitstellen, zonder ver-
hoging, met behoud van sociale 
rechten. Ze kunnen in 2021 ook 
een vrijstelling van deze bijdragen 
krijgen via een vereenvoudigde 
aanvraagprocedure. Of nog, een 
vermindering aanvragen van hun 
voorlopige sociale bijdragen voor 
het hele jaar 2021.

3 maatregelen

Concreet betekent dit dat de be-
trokken zelfstandigen het volgen-
de 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 maatregel 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 zo-
wel voorlopige als regularisatiebijdragen.

·	 Een vrijstelling van hun sociale bijdragen, via een 
vereenvoudigde aanvraagprocedure. 

Deze maatregel is uitsluitend gericht op zelfstandigen in 
hoofdberoep of op mensen die na hun pensioen actief 
zijn. De perioden waarvoor een zelfstandige is vrijge-
steld van bijdragen, tellen niet mee voor zijn pensioen, 
maar de betrokken kwartalen kunnen binnen 5 jaar wor-
den geregulariseerd.

·	 Verlaging van de voorlopige sociale bijdragen, via 
vereenvoudigde aanvraagprocedure.

deadlines

De maatregelen met betrekking tot uitstel en vrijstelling worden 
verlengd voor de twee laatste kwartalen van 2021 voor wat betreft 
de voorlopige sociale bijdragen en regularisatiebijdragen voor 
2018 en/of 2019 en/of 2020. De maatregel met betrekking tot ver-
lagingen geldt voor geheel 2021. Aanvragen voor uitstel moeten 
worden ingediend uiterlijk op 15 september 2021 voor het derde 
kwartaal en uiterlijk op 15 december 2021 voor het vierde kwar-
taal. De procedure voor het aanvragen van een vrijstelling wijkt 
echter niet af van de gebruikelijke regels voor de ontvankelijkheid 
van aanvragen (termijn van één jaar).

Wanneer een zelfstandige de betaling van de bijdragen uitstelt, 
worden deze gewoonlijk wettelijk met 3% verhoogd. Gezien de 
sterke impact van de sanitaire crisis op de zelfstandigen, zullen 
deze verhogingen automatisch en algemeen worden geannu-
leerd voor voorlopige sociale bijdragen voor alle kwartalen van 
2021 die niet vóór 31 december 2021 zijn betaald en voor de te 
late betaling van regularisatiebijdragen die in de loop van 2021 
hadden moeten worden betaald.

Ter herinnering, de sociale verzekeringsfondsen blijven het eer-
stelijnscontact voor zelfstandigen om deze maatregelen van vrij-
stelling, uitstel of vermindering van sociale bijdragen te verkrijgen. 

Het callcenter van de RSVZ, 0800/12.018, is ook beschikbaar om 
alle vragen te beantwoorden.

Goed nieuws! De betalings- en vrijstellingsfaciliteiten voor sociale bijdragen voor zelfstandigen 
die door de COVID-19-crisis worden getroffen, worden opnieuw verlengd. 
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Conjunctuur

Kredietverzekeraar Atradius verwacht 12.775 Belgische 
faillissementen in 2021, een stijging van 61 procent ten 
opzichte van 2020. Dat blijkt uit de Insolvency Forecast 

van Atradius.

2020: ondanks coronacrisis daling in faillissementen

In 2020 bleef de impact van de coronacrisis op het aantal faillis-
sementen in België beperkt. Het aantal faillissementen viel zelfs 
terug met 30 procent ten opzichte van 2019. Die daling was even-
wel kunstmatig en grotendeels te wijten aan de maatregelen die 
de overheid nam om de economische impact van het coronavirus 
te minimaliseren. Faillissementsprocedures waren tijdelijk bevro-
ren en via grootschalige fiscale steunmaatregelen doorstonden 
veel bedrijven de eerste lockdowns.

2021: Aantal faillissementen hoger dan vóór de pandemie

Doordat de steunpakketten in de tweede helft van 2021 waar-
schijnlijk worden afgebouwd, zijn de faillissementsvooruitzichten 
dit jaar echter veel minder positief. In België verwacht Atradius 
een groei van 61 procent in het aantal faillissementen. Dit is de 
grootste stijging in faillissementen in één jaar tijd van de afge-
lopen 20 jaar. In totaal voorspelt de kredietverzekeraar 12.775 
Belgische faillissementen in 2021. Atradius verwacht dat de 
zwaarste impact zich zal laten voelen in de horeca- en reissecto-
ren, kunst- en cultuursector, detailhandel, transport en zakelijke 
dienstverlening.

Frederik Devooght, Country Manager BeLux van Atradius: “De 
maatregelen die genomen werden door de Belgische overheid 
hebben zeker de geplande steun geboden op korte termijn, maar 
op lange termijn verwachten we dat het voor heel wat bedrijven 
moeilijk zal blijven om het hoofd boven water te houden. Alles 
staat of valt bij wanneer en hoe de overheid beslist om de steun-
maatregelen voor de economie af te bouwen, ik vrees dat pas 
dan de coronacrisis zijn ware impact zal laten voelen. Vooral bij 
bedrijven die nog niet op volle snelheid draaien. Naarmate de 
crisis aansleept, verwachten we ook dat heel wat ondernemers er 
zelf voor zullen kiezen om hun activiteiten stop te zetten en een 
eventueel faillissement niet af te wachten.”

Wereldwijd zelfde beeld

Ook internationaal tekent zich een gelijkaardige trend af. Wereld-
wijd zou het aantal faillissementen met ruim een kwart toenemen 
na een daling in faillissementen van 14 procent het afgelopen 
jaar, verwacht Atradius. Net als in België wordt deze globale stij-
ging veroorzaakt door de geleidelijke afbouw van steunpakketten 
en het heropenen van faillissementsprocedures.

De faillissementengolf in België in 2021 hoort bij de zwaarste we-
reldwijd. In Nederland verwacht Atradius dat de faillissementen 
in 2021 ‘slechts’ met 44 procent toenemen, al lagen de faillis-
sementscijfers er de afgelopen jaren wel hoger. De stijging van 
faillissementen zou in België zelfs hoger liggen dan in het VK 
(+56 procent in 2021), dat naast de coronacrisis ook de gevolgen 
voelt van de Brexit.

“Wereldwijd en in België spelen drie belangrijke krachten die de 
toenames in faillissementen verklaren: het vertragende effect van 
moratoria op faillissementen, de algemene verslechterende eco-
nomische omstandigheden, en tot slot de reikwijdte en duur van 
de overheidssteun. De vraag is nu hoe snel of bruusk overheden 
hun steunpakketten gaan afbouwen. Komen er overgangsmaat-
regelen bijvoorbeeld, al dan niet voor specifieke sectoren? Gaan 
er incentives opgezet worden voor nieuwe projecten? Veert de 
economische groei weer op? De antwoorden op die vragen wor-
den bepalend voor de faillissementsgroei in België de komende 
jaren”, besluit Frederik Devooght.

Waar het aantal faillissementen in 2020 nog 
met een derde daalde, wijst een onderzoek 
op een ongeziene toename in faillissemen-
ten in 2021: faillissementen in België stegen 
de laatste 20 jaar nooit zo snel. Een deel 
van de bedrijven die in 2020 werden gered 
door allerlei vormen van overheidssteun en 
het moratorium op faillissementen riskeren 
dit jaar alsnog om te vallen.

Coronaviruscrisis

Record faillissementen in 2021?



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



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. 
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HR

Dat blijkt uit de grote werkgeversbevraging van Acerta. Ondanks de geleidelijke terugkeer naar kantoor, tonen de cijfers dat thuiswerk in 
de toekomst altijd een plaats zal blijven hebben in het bedrijfsleven.

Een eerste opvallende vaststelling uit het onderzoek van Acerta: bedrijven zetten telewerk helemaal bovenaan in het lijstje met priori-
teiten op hr-vlak voor de komende drie jaar. 39 % van de respondenten vinkte het thema ‘plaats- en tijdonafhankelijk werken’ aan als 
hét hr-thema, het hoogste percentage. Ondanks de geleidelijke terugkeer naar de werkvloer, zal thuiswerk dus een belangrijke rol in 
bedrijven blijven spelen.

Werkgevers hebben vertrouwen in thuiswerkers

Doordat thuiswerk het voorbije anderhalf jaar de norm werd, hebben bedrijven ook alle voordelen ervan ontdekt. Bijna zeven op de tien 
(68 %) bedrijven geven momenteel aan dat ze hun werknemers vertrouwen bij het telewerken. 62 % ziet thuiswerk bijdragen aan een 
betere balans tussen werk en privé. Meer dan de helft van de werkgevers (52 %) is van plan thuiswerk voortaan te stimuleren. En 49 % 
kijkt verder dan de eigen onderneming en vindt de mindere belasting op woon-werkverplaatsingen ook een valabel argument om thuis-
werk aan te houden.

Zeven op de tien bedrijven hebben vertrouwen 
in hun thuiswerkend personeel
Door het vele thuiswerk tijdens de coronacrisis, hebben bedrijfsleiders meer vertrouwen gekregen 
in hun telewerkend personeel. Bijna zeven op de tien ondernemingen hebben nu vertrouwen in 
de thuiswerkers. 62 % vindt dat thuiswerk een positief effect heeft op de balans tussen werk 
en privéleven. 

personeel werkt meer uren en is productiever

Thuiswerk betekent niet alleen dat er vanop een andere plaats wordt gewerkt (plaatsonafhankelijk werken), het heeft ook een impact 
op wanneer en hoeveel uren mensen voor het werk aan de slag zijn (tijdonafhankelijk werken). 40 % van de werkgevers stelt vast dat 
thuiswerkende medewerkers per week gemiddeld meer uren werken. Drie op de tien geeft dan weer aan dat hun werknemers minder 
uren kloppen.

38 % van de werkgevers meent bovendien dat werknemers productiever zijn als ze van thuis werken dan wanneer ze dat van kantoor 
doen. Voor 40 % maakt thuiswerk of niet geen verschil, 22 % oordeelt dat thuiswerkers minder productief zijn.

geen vast aantal dagen thuiswerk

De bevraging toont ook dat onder ‘thuiswerk’ meestal (bij 60 % van de werkgevers) verstaan wordt dat er een bepaald aantal dagen per 
week van thuis kan worden gewerkt, af te spreken met de leidinggevende (bij 61 %). Een minderheid, 37 % van de werkgevers, drukt 
thuiswerk niet uit in aantal dagen.

Figuur 1: Appreciatie door werkgevers van thuiswerk(ende medewerkers)

Figuur 2: Appreciatie door werkgevers van productiviteit bij thuiswerk
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Betalingen

Digitaal betalen zit al jaren in de lift en de huidige pandemie 
heeft dit verder versterkt. Steeds meer mensen laten de 
bankbiljetten en muntstukken voor wat ze zijn en halen 

de bankkaart of de smartphone boven. Dat blijkt uit recent on-
derzoek van partners Bancontact Payconiq Company, Febelfin, 
Mastercard, Visa, en Worldline in samenwerking met de VUB: na 
het verstrijken van één coronajaar, betaalt slechts 13% van alle 
Belgen nog liefst cash en betaalde 70% al minstens één keer 
contactloos. 

De Vrije Universiteit Brussel voerde onderzoek naar de trends in 
betaalverkeer en goot de resultaten in de Digital Payment Baro-
meter. Tijdens de maanden maart van dit jaar en vorig jaar werd 
telkens een representatieve staal van respectievelijk 1.176 en 
1.181 Belgen online en telefonisch ondervraagd over hun betaal-
gewoonten en -voorkeuren. De resultaten laten toe de invloed 
vast te stellen van de coronacrisis op het betaalgedrag van de 
Belgen en de evolutie van digitaal betalen in kaart te brengen.

de opmars van contactloos betalen met de kaart

Een eerste belangrijke conclusie van het onderzoek is de defini-
tieve doorbraak van contactloos betalen met de kaart – en dit in 
alle leeftijdscategorieën. Daar waar in 2019 nog 1 op 3 minstens 
eenmaal contactloos betaalde, was dit in 2020 gestegen tot bijna 
de helft (47%) en na 1 jaar coronacrisis hadden 7 op de 10 Bel-
gen kennisgemaakt met contactloos betalen met de kaart. Een 
opvallende stijging van liefst 50% sinds het begin van de pan-
demie. De coronacrisis was duidelijk een trigger om contactloos 

betalen uit te proberen.

Verrassend is dat de grootste sprongen zich voordoen bij de ho-
gere leeftijdscategorieën. Uitschieter is de groep 65- tot 74-jari-
gen. Van hen heeft 76% als minstens één keer contactloos be-
taald, tegenover slechts 36% vorig jaar. En van alle mensen die 
minstens één keer contactloos betaald hebben, geven de hogere 
leeftijdscategorieën zowaar aan er meer mee vertrouwd te zijn 
dan de groep jongeren (16-24 jaar). In tegenstelling tot wat de 
meesten vermoeden, is contactloos betalen dus niet typerend 
voor de jongere generaties.

De coronacrisis was duidelijk een trigger om contactloos betalen 
uit te proberen.

Aantal mobiele betalingen stijgt licht

Ook betalen met de smartphone in een fysieke winkel zit in een 
positieve flow, zij het iets minder uitgesproken. Meer Belgen heb-
ben minstens een keer mobiel betaald in een fysieke winkel dan 
vóór de coronacrisis: 35% in 2021 ten opzichte van 30% vorig 
jaar, voor aanvang van de crisis. Het verband met leeftijd is om-
gekeerd aan wat we vaststelden bij contactloos met de kaart be-
talen. Mobiel betalen in fysieke winkels is dus in de eerste plaats 
populair bij de lagere leeftijdscategorieën; de 55-plussers zijn er 
minder vertrouwd mee.

De meest in het oog springende toename situeert zich bij de 
16- tot 24-jarigen: bij een vierde van hen is mobiel betalen het 

Febelfin en partners - Bancontact Payconiq Company, Mastercard, 
Visa en Worldline - lanceren in samenwerking met de VUB de 
jaarlijkse Digital Payment Barometer. Na één jaar crisis tonen 
de cijfers enkele opvallende trends.

Trends

Belgen zetten massaal de stap  
naar digitaal betalen 
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Betalingen

afgelopen jaar het favoriete betaalmiddel ge-
worden. Daarvoor was dat slechts 9%. Het 
gemiddelde van alle leeftijdsgroepen was 8% 
en steeg een coronajaar later naar 14%.

Voorlopig zegt, over alle leeftijden heen, 
slechts 4 op de 10 Belgen goed vertrouwd 
te zijn met betalen via de smartphone in een 
fysieke winkel. Bij contactloos betalen met de 
kaart is dat 7 op de 10. Wel is het zo dat een 
derde van de niet-mobiele betalers het over-
weegt in de toekomst. Vroeger bedroeg dat 
aantal slechts een vierde.

Minder cash bij alle leeftijden 

Voor steeds minder mensen is cash het fa-
voriete betaalmiddel. Ook dat blijkt uit de cijfers en ligt volledig in 
lijn van de verwachtingen. De daling van de populariteit van cash 
zet zich door bij alle leeftijden (van 16% naar 13%), maar is het 
opmerkelijkst bij de jongste én de oudste deelnemers aan het on-
derzoek. Opvallend: de leeftijdscategorie die het minst (9%) van 
cash houdt, is de groep 65- tot 74-jarigen.

Ook in onze portefeuille is de trend letterlijk merkbaar: 6% van 
de Belgen heeft nooit cash op zak en 42% kan maximaal 20 euro 
cash op tafel leggen. Gemiddeld had de Belg in 2021 55,60 EUR 
cash in zijn portefeuille steken, tegenover 61,20 EUR vóór de co-
ronacrisis. Weinig verrassend is het aantal cash betalingen sterk 
afgenomen: een indrukwekkende daling van maar liefst 39% op 
een jaar tijd.

Verschuiving in voorkeuren 

Globaal genomen kunnen we vaststellen dat sinds het aanbre-
ken van de crisis de Belgen die graag met de betaalkaart betalen 
dat liever contactloos doen. In de jongste en de oudste catego-
rie, waar er relatief gezien nog behoorlijke animo bestaat voor 
cash betalingen, vindt ook een verschuiving plaats van cash naar 
kaartbetalingen via de terminal. Betalen met de smartphone doet 
het dan weer vooral goed bij jongeren. 

De contactloze kaart is nu het favoriete betaalmiddel van 36% 
van de Belgen (tegenover 16% vorig jaar); 37% stopt toch nog 
liever de kaart in de terminal (tegenover 60% in 2020). Slechts 
13% zweert nog steeds bij cash. 

Conclusie - de invloed van corona 

Het feit dat steeds meer Belgen de voorkeur geven aan digitaal 
betalen is een trend van de laatste jaren, die zich harder heeft 
doorgezet sinds het uitbreken van de coronacrisis. Toch toont de 
Digital Payment Barometer enkele opvallende uitkomsten: zo is 
cash het minst populair bij de 65- tot 74-jarigen en dat kan ver-
band houden met hygiënische motieven. De meest kwetsbare ac-
tieve groep is alvast duidelijk cash beginnen vermijden.

Maar de belangrijkste vaststelling blijft het succes van contact-
loos betalen met de kaart bij alle leeftijden. Daar waar betalen 
met de smartphone in een fysieke winkel vooral in trek is bij de 
categorie 16- tot 24-jarigen, is dat geenszins het geval met con-
tactloos betalen met de kaart. 

Daarnaast hebben we gezien dat de 
kloof tussen de populariteit van digi-
taal betalen en cash betalen groter 
is geworden: 87% kiest voor digitaal 
betalen. Dat mag niet verwonderen 
want iedereen kent onderhand de 
voordelen: het is snel, veilig, ge-
bruiksvriendelijk én hygiënisch. Met 
name de laatste eigenschap kan 
de verklarende factor zijn voor de 
opmerkelijkste resultaten uit dit on-
derzoek.

Kortom, de crisis is de bluts met de 
buil: het is het zoveelste duwtje in de 
rug richting een samenleving waar 
digitale oplossingen het leven een-

voudiger én veiliger maken.  

De Digital Payment Barometer maakt onderdeel uit van Digital 
Payment Day, een initiatief van koepelorganisatie Febelfin, in 
samenwerking met de partners uit de betaalsector: Bancontact 
Payconiq Company, Mastercard, Visa en Worldline. Op die dag 
maken deze partners elk jaar resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek over digitaal betalen wereldkundig en promoten ze 
digitaal betalen.

Samenvatting

-	 Contactloos betalen met de kaart breekt definitief door 
bij alle leeftijdscategorieën. De coronacrisis was duide-
lijk een trigger om dit uit te proberen.

-	 In tegenstelling tot wat de meesten vermoeden, is con-
tactloos betalen met de kaart niet typerend voor de jon-
gere generaties: van alle mensen die minstens één keer 
contactloos betaald hebben, geven de hogere leeftijds-
categorieën zowaar aan er meer mee vertrouwd te zijn 
dan de groep jongeren.

-	 Ondertussen hebben 7 op de 10 Belgen (69%) minstens 
één keer contactloos met de kaart betaald in een fysieke 
winkel, in vergelijking met 49% vorig jaar, vóór aanvang 
van de crisis.

-	 Het aantal Belgen dat minstens een keer mobiel heeft 
betaald in een fysieke winkel stijgt ook: 35% in 2021 te-
genover 30% in 2020.

-	 Wel zegt voorlopig slechts 4 op de 10 Belgen (van alle 
leeftijden) goed vertrouwd te zijn met betalen via de 
smartphone in een fysieke winkel. Bij contactloos met 
de kaart betalen is dat ondertussen al 7 op de 10.

-	 De kloof tussen de populariteit van digitaal betalen en 
cash betalen is groter geworden: slechts 13% zegt dat 
cash zijn of haar favoriete betaalmiddel is.

-	 Het dalend gebruik van cash zet zich door bij alle leef-
tijden. 
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Antwoord van mijn advocaat…

Bevatten uw algemene 
voorwaarden en 
standaardcontracten 
“onrechtmatige bedingen”?

De inspiratie om onrechtmatige bedingen in overeenkomsten te gaan toet-
sen en sanctioneren komt uit het consumentenrecht, waar een dergelijke 
lijst reeds langer bestaat voor overeenkomsten tussen ondernemingen en 

consumenten (“B2C contracten”). Ondernemingen die nooit handelden met con-
sumenten besteedden hier doorgaans weinig aandacht aan. Dit nieuwe systeem 
is echter van toepassing op B2B contracten, waardoor werkelijk elke onderne-
ming er mee te maken krijgt.

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten tussen ondernemingen die 
afgesloten, hernieuwd of gewijzigd worden vanaf 1 december 2020. Het toepas-
singsgebied is bijzonder ruim: het gaat over alle contracten tussen ondernemin-
gen (er zijn slechts twee uitzonderingen: financiële diensten en overeenkomsten 
die voortvloeien uit overheidsopdrachten). Het maakt niet uit of over de clausule 
al dan niet werd onderhandeld op het ogenblik van de contractsluiting. 

Wat niet wordt getoetst aan de (on)rechtmatigheid, zijn de zogenaamde “kernbe-
dingen”. Het gaat om de clausules die het eigenlijke voorwerp van de overeen-
komst bepalen, of de gelijkwaardigheid van de prijs als tegenprestatie voor wat 
wordt geleverd. Met andere woorden: voor wat betreft het voorwerp en de prijs 
blijft de contractsvrijheid ten volle spelen. Dit alles voor zover ook deze clausules 
“duidelijk en begrijpelijk” zijn geformuleerd.

Wanneer is een clausule in een overeenkomst tussen ondernemingen dan “on-
rechtmatig”? Het nieuwe systeem valt uiteen in drie luiken: (1) de “algemene 
toetsingsnorm”, (2) een “zwarte lijst van clausules” en (3) een “grijze lijst van 
clausules”.

de algemene toetsingsnorm

Volgens de algemene toetsingsnorm is elk beding dat alleen of in samenhang 
met andere bedingen een “kennelijk onevenwicht” schept tussen de rechten en 

Me Jasper De fauw 
Advocaat - deprevernet

jasper.defauw@deprevernet.be
Het Belgisch ondernemingsrecht werd de laatste jaren 
grondig hervormd. Een wet van 4 april 2019 die recent 
in werking trad heeft op drie vlakken een impact op hoe 
ondernemingen zich ten opzichte van elkaar dienen te 
gedragen. Ten eerste werd een verbod ingevoerd op het 
misbruik van economische afhankelijkheid (zie hierover 
het nummer van januari-februari 2021 van Onderne-
mer & Zelfstandige, blz. 20-21). Ten tweede werd een 
update doorgevoerd inzake de oneerlijke, misleidende 
en agressieve marktpraktijken tussen ondernemingen. 
Tenslotte werden een reeks verbodsbepalingen inge-
voerd voor “onrechtmatige bedingen” in overeenkom-
sten tussen ondernemingen (“B2B contracten”). Op 
dat laatste zoomen we verder in.

plichten van partijen onrechtmatig (artikel VI. 91/2 
WER). De rechter zal dus moeten beoordelen of er 
sprake is van een “kennelijk onevenwicht”. De wet 
geeft daarvoor een aantal voorbeelden van facto-
ren die in rekening kunnen worden gebracht, zoals 
omstandigheden rond de sluiting van de overeen-
komst, de algemene economie van de overeen-
komst, de geldende handelsgebruiken, de andere 
bedingen van de overeenkomst of een overeen-
komst die ermee verbonden is, de aard van de pro-
ducten of diensten, dan wel de duidelijkheid en be-
grijpelijkheid van het beding in kwestie. Het tijdstip 
van de beoordeling van het “kennelijk onevenwicht” 
is het moment van het sluiten van de overeenkomst. 
De rechter kan bij de beoordeling ook rekening hou-
den met de eigenschappen van de partijen (zoals 
de ervaring, deskundigheid, eventuele afhankelijk-
heid van de andere partij, etc.).
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Antwoord van mijn advocaat…

Het dient te gaan om een “kennelijk” 
onevenwicht, waardoor de rechter 
zich dus in de regel terughoudend 
zal opstellen (marginale toetsing). 
de “zwarte lijst”

De “zwarte lijst” bevat clausules die 
onweerlegbaar onrechtmatig en nie-
tig zijn. Dergelijke clausules zijn dus 
in geen geval afdwingbaar. Het gaat 
om een beperkte lijst van vier clau-
sules (art. VI.91/4 WER):

1. Een clausule die voorziet in de 
onherroepelijke verbintenis van de 
ene onderneming terwijl de uitvoe-
ring van de prestaties van de an-
dere onderneming onderworpen is 
aan een voorwaarde waarvan de 
verwezenlijking uitsluitend afhan-
kelijk is van haar wil (“potestatieve 
voorwaarde”);  

2. Een clausule die een contracts-
partij het eenzijdig recht geeft om de 
overeenkomst te interpreteren (“in-
terpretatieclausule”);

3. Een clausule die in geval van be-
twisting een partij elke toegang ont-
zegt tot een rechter, of alternatieve 
geschillenregeling zoals bemidde-
ling of arbitrage (“eigenrichting-clau-
sule”);

4. Een clausule die op onweerleg-
bare wijze vaststelt dat men kennis 
heeft genomen van bepaalde bedin-
gen, terwijl men in werkelijkheid niet 
daadwerkelijk daarvan kennis heeft 
kunnen nemen voor het afsluiten 
van de overeenkomst (“fictie-clau-
sule”). 

de “grijze lijst”

In de “grijze lijst” staan clausules waarvan wordt vermoed dat ze 
onrechtmatig en nietig zijn, maar waarvan het tegendeel nog kan 
worden bewezen (art. VI.91/5 WER). Het vermoeden is dus weer-
legbaar. De wet bepaalt niet uitdrukkelijk hoe dit tegendeel moet 
worden bewezen. In de praktijk zal de onderneming die de clau-
sule tracht af te dwingen moeten aantonen dat, gelet op de feitelij-
ke omstandigheden en de kenmerken van de overeenkomst, het 
beding in kwestie geen “kennelijk onevenwicht” creëert tussen de 
rechten en verplichtingen van partijen. 

Een clausule uit deze “grijze lijst” opnemen in een overeenkomst 
is dus mogelijk, maar een vooruitziende ondernemer doet er goed 
aan om ofwel in de overeenkomst zelf ofwel in de pre-contrac-
tuele documenten (bv. e-mails in het kader van de onderhande-
lingen, een commentaar in de ontwerp-overeenkomst, etc.) aan 

te geven waarom deze clausule werd ingevoegd en waarom dit 
wél evenwichtig is (bijvoorbeeld: het aanvaarden van de clausule 
werd verdisconteerd in de prijs).

De “grijze lijst” bevat acht clausules, zoals onder meer:
- Een clausule waarbij een onderneming het recht wordt 

verleend om zonder geldige reden de prijs, de kenmer-
ken of de voorwaarden van een overeenkomst eenzijdig 
te wijzigen; 

- Een overeenkomst van bepaalde duur stilzwijgend ver-
lengen of vernieuwen zonder opgave van een redelijke 
opzegtermijn aan de andere partij. Zie hierover ook een 
eerder artikel in “Ondernemer & Zelfstandige” (septem-
ber-oktober 2020, blz. 5);

- Zonder tegenprestatie het economische risico op een 
tegenpartij leggen, terwijl dit economische risico nor-
maalgezien zou moeten worden gedragen door de an-
dere onderneming;

- Een clausule waarbij de aansprakelijkheid wordt beperkt 
voor haar eigen opzet of haar eigen ware fout, of voor 
het niet uitvoeren van essentiële verbintenissen die het 
voorwerp van de overeenkomst uitmaken;

- Een clausule waarbij de bewijsmiddelen waarop een an-
dere partij een beroep kan doen wordt beperkt;

- In geval van niet-uitvoering van de overeenkomst, scha-
devergoedingsbedragen vaststellen die “kennelijk niet 
evenredig” zijn met het nadeel dat wordt geleden door 
de andere onderneming.

Sanctie in geval van onrechtmatigheid

In geval de onrechtmatigheid wordt vastgesteld, dan is de sanc-
tie de nietigheid van het betrokken beding. Met andere woorden: 
de clausule wordt voor niet-geschreven gehouden en kan niet 
worden afgedwongen voor de rechter. De nietigheid blijft beperkt 
tot de specifieke clausule, tenzij de overeenkomst in z’n geheel 
zonder de nietige clausule niet verder kan blijven bestaan. Wat 
ook kan, is de rechter verzoeken om de sanctie van de nietigheid 
te matigen, door de gevolgen van de clausule te beperken zodat 
het “kennelijk onevenwicht” wordt weggewerkt. Het valt nog af 
te wachten hoe ondernemingsrechtbanken met deze wet aan de 
slag zullen gaan. 

Conclusie

Deze nieuwe wet heeft een belangrijke impact op de contracts-
vrijheid in B2B relaties. Het is aan te bevelen om een kritische 
check-up door te voeren van uw algemene voorwaarden en mo-
delcontracten, om na te gaan of alle clausules wel nog de toets 
van deze nieuwe wet doorstaan. Een op het eerste zicht mooie 
en interessante clausule in uw voordeel kan wel eens dode letter 
blijken op het ogenblik dat u deze tracht af te dwingen. Een ver-
wittigd ondernemer is er twee waard!

Jasper De fauw 
Advocaat (deprevernet)
jasper.defauw@deprevernet.be
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hET AnTwOORD VAn DE juRiDiSchE DiEnST VAn SDZ

juridische adviseurs van SDZ - info@sdz.be
emilie nicosia Benoit RousseauPierre van schendelode Rooman Julia Cantero

dhr. l.g. uit Aalst vraagt ons: “Ik overweeg om binnenkort een onderneming op te richten. Welk juridisch 
statuut is het interessantst: een eenmanszaak of een vennootschap?”

"Eenmanszaak of vennootschap?"

AntWooRd
Elke formule heeft voor- en nadelen en uw keuze heeft belangrij-
ke gevolgen voor de toekomst van uw bedrijf. Volgende overwe-
gingen spelen een rol: de aard van de bedrijfsactiviteit, het aantal 
medewerkers, het beschikbare kapitaal, de financiële inbreng 
van de vennoten, het voordeligste belastingstelsel, de vooruit-
zichten van het bedrijf, enz.

Denk goed na voor u kiest en houd daarbij de beginselen van 
uw ondernemingsproject voor ogen. Aarzel niet om advies in te 
winnen bij een notaris, advocaat, bedrijfsadviseur, boekhouder of 
accountant. 
Hier zijn de belangrijkste kenmerken van een eenmanszaak en 
van een vennootschap.

opRiCHting En WERking

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is de eenvoudigste manier om een zelfstandi-
ge activiteit uit te oefenen:

-	 u hoeft geen statuten op te stellen en er is geen mini-
maal startkapitaal vereist;

-	 de oprichtings- en werkingskosten zijn eerder gering;
-	 u kunt uw activiteit snel starten;
-	 u bent uw eigen baas en kunt de nodige beslissingen 

nemen zonder vennoten te moeten raadplegen;
-	 meestal volstaat een vereenvoudigde boekhouding.

Vennootschap

De oprichting van een vennootschap vereist, naargelang het ge-
val:

-	 de tussenkomst van een notaris;
-	 een minimumkapitaal;
-	 een financieel plan;
-	 de opstelling van statuten;
-	 een verslag van een bedrijfsrevisor (bv. bij een “inbreng 

in natura”).

Ook de stopzetting van de activiteit en de vereffening van de 
vennootschap brengen kosten met zich mee. Een vennootschap 
kan een eigen rechtspersoonlijkheid hebben met eigen rechten 

Vraag 
Antwoord
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en plichten. Haar werking verschilt sterk van die van een een-
manszaak:

-	 een vennootschap heeft meer administratieve en juridi-
sche formaliteiten en verplichtingen;

-	 de boekhoudkundige verplichtingen zijn groter (meest-
al een volledige boekhouding, meestal jaarrekeningen 
neerleggen bij de Nationale Bank, …);

-	 voor de belangrijke beslissingen moet u rekening hou-
den met de vennootschapsorganen (bestuursorgaan, 
algemene vergadering, …).

AAnSpRAkEliJkHEid VAn dE ondERnEMER

in een eenmanszaak

In een eenmanszaak is het vermogen voor de beroepsactiviteit 
niet gescheiden van het persoonlijke vermogen van de onder-
nemer. De ondernemer staat dus met zijn hele bezit in voor de 
verplichtingen van zijn onderneming, wat niet zonder risico is, bij-
voorbeeld bij faillissement van een belangrijke klant. De schulden 
van de ondernemer kunnen verhaald worden op al de roerende, 
onroerende, tegenwoordige en toekomstige goederen.

Het vermogen van de partner zal eventueel ook aangesproken 
moeten worden om de schulden van de onderneming te betalen, 
tenzij een huwelijkscontract dat anders regelt.

De bescherming van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige

De risico’s voor de hoofdverblijfplaats zijn beperkt door een maat-
regel waardoor de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige niet 
vatbaar voor beslag kan worden verklaard, als aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan. Die bescherming geldt alleen voor 
de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige, of met andere woor-
den het gebouw waar hij het grootste deel van het jaar daadwer-
kelijk verblijft.

De bescherming is niet automatisch, de zelfstandige moet bij een 
notaris een verklaring van onbeslagbaarheid laten opmaken. De 
bescherming geldt alleen voor schuldvorderingen die dateren van 
na de verklaring en houdt uitsluitend verband met de beroepsacti-
viteit. Ze is dus niet op privéschulden van toepassing.

Vennootschap

In een vennootschap zijn het vermogen van de onderneming en 
dat van de ondernemer gescheiden. U kunt dus een gedeelte van 
uw patrimonium vrijwaren van het ondernemersrisico.

Beperkte aansprakelijkheid

In de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (nv, bv, 
cv) is de aandeelhouder maar aansprakelijk voor de schulden van 
de onderneming voor het bedrag van zijn inbreng. Dat betekent 
dat de schuldeisers van de vennootschap niet aan het persoonlij-
ke vermogen van de ondernemer kunnen raken. Het persoonlijke 
vermogen van de ondernemer en van de aandeelhouders wordt 
dus beschermd.

In een aantal gevallen is er toch een grotere verantwoordelijk-
heid. Dat is bijvoorbeeld het geval als de vennootschap binnen de 
drie jaar na de oprichting failliet wordt verklaard en als blijkt dat 
het ingebrachte aanvangsvermogen of kapitaal kennelijk onvol-

doende was om de vennootschap gedurende twee jaar normaal 
te laten werken.

Onbeperkte aansprakelijkheid

In de vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (vof, 
Comm. V), staat de vennoot (uitgezonderd de commanditaire 
vennoten) ook met zijn persoonlijke vermogen in voor de ver-
bintenissen van de vennootschap. Indien de vennootschap haar 
schulden niet kan betalen, kunnen haar schuldeisers de betaling 
verhalen op het privébezit van de vennoten.

BElAStingStElSEl

De opbrengsten uit een eenmanszaak worden belast via de per-
sonenbelasting. Die belasting is progressief: hogere winsten wor-
den zwaarder belast.

Een vennootschap wordt in principe belast onder het stelsel van 
de vennootschapsbelasting. Die belasting is lager en neemt min-
der snel toe. Hoe groter de ondernemingswinst, hoe voordeliger 
de vennootschapsbelasting.

AAntREkkEn VAn VERMogEn

Een onderneming heeft financiële middelen nodig die vaak de 
mogelijkheden van een persoon overstijgen. Een vennootschap 
biedt precies de juridische mogelijkheid om partners aan te trek-
ken die risicokapitaal in de onderneming willen investeren. De ka-
pitaalverstrekkers delen in de toekomstige winsten en verliezen.

ContinuïtEit VAn dE ondERnEMing

In een onderneming van een natuurlijke persoon zijn de eigen-
dom en het bestuur van de onderneming één. Wanneer de on-
dernemer overlijdt, geldt het erfrecht en kan de zaak worden ver-
deeld onder meerdere erfgenamen. Voor een erfgenaam die al 
vóór het overlijden van de ondernemer-eigenaar meewerkte in de 
onderneming, kan dat tot grote onzekerheid leiden.

In een vennootschap kunnen eigendom en bestuur worden ge-
scheiden. De oprichter en zijn vennootschap zijn juridisch twee 
afzonderlijke personen. Precies daardoor blijft de vennootschap 
zelf bestaan als de oprichter overlijdt. De deelbewijzen (aande-
len) die het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, 
veranderen gewoon van eigenaar.
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Ambacht

Neem deel aan de 15e Dag van de Ambachten!

Op zondag 21 november 2021 vindt de 15e 
Dag van de Ambachten plaats. Het talent en 
de knowhow van de vele erkende ambachts-
lieden die in België actief zijn, wordt die dag 
in de kijker geplaatst. Ambachtslui die aan 
dat evenement willen deelnemen en hun ac-
tiviteiten in de schijnwerpers willen plaatsen, 
kunnen zich tot 15 oktober 2021 inschrijven. 

Sinds 2006 organiseert de FOD Economie, met de steun 
van de minister van Middenstand, Zelfstandigen en 
KMO’s, de Dag van de Ambachten. Die dag promoot de 

knowhow en het talent van duizenden erkende ambachtslieden 
in België. 

Ambachtslieden over heel België zetten die dag hun atelier open 
voor het grote publiek. 

Bezoekers worden verrast met een begeleid bezoek, een demon-
stratie of soms zelfs proeverijen 

Een unieke gelegenheid

Dat evenement is dan ook een unieke gelegenheid voor am-
bachtslieden om een nieuw publiek aan te trekken en hun talent 
en de passie waarmee ze elke dag opnieuw aan de slag gaan, te 
delen met de bezoekers. 

De deelname aan de Dag van de Ambachten is volledig gratis en 
biedt ambachtslieden meer zichtbaarheid en naamsbekendheid 
dankzij: 

-	 een grootscheepse campagne: reclame in dagbladen en 
tijdschriften, campagne via internet en sociale media; 

-	 een promotiekit: folders, affiches, spandoek, bewegwij-
zering, …; 

-	 een vermelding op https://www.dagvandeambachten.
be; 

-	 de mogelijkheid om een eigen, persoonlijke affiche te 
maken. 

Hoe deelnemen? 

Inschrijven kan enkel door ambachtslieden 
die een wettelijke erkenning hebben gekre-
gen van de Commissie Ambachtslieden van 
de FOD Economie. 

Een online inschrijvingsformulier is beschik-
baar op de website: https://www.dagvan-
deambachten.be/nl/  

Wie al aan vorige edities heeft deelgenomen, vindt zijn ge-
gevens gemakkelijk terug.  

Ambachtslieden die geen internettoegang hebben, contac-
teren de organisatoren op het telefoonnummer 0800/120 33 
en ontvangen per post informatie over de deelnemingsvoor-
waarden en het inschrijvingsformulier. 






