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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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De brandstofkosten moeten 
100% fiscaal aftrekbaar 
worden!

De brandstofprijzen hebben de laatste maanden recordhoogtes bereikt.
Om deze verhoogde prijzen te rechtvaardigen, wordt vaak verwezen 
naar de prijsstijging van de ruwe olie, terwijl deze in werkelijkheid 

maar een kleine rol speelt in de berekening van de prijs aan de pomp.

Het is de Belgische Staat die zich het meest verrijkt met elke kilometer die 
we rijden.
De BTW van 21%, diverse inhoudingen en accijnzen wegen voor meer dan 
de helft door in de prijs van de diesel en de benzine die door de verbruiker 
uiteindelijk betaald wordt aan de pomp.

Een prijsverlaging lijkt momenteel niet aan de orde, hetgeen zeer spijtig is 
omdat betaalbare brandstofprijzen essentieel zijn voor het herstel van onze 
economie en voor ons welzijn.

De zelfstandigen en de bedrijven zijn de eerste slachtoffers van deze situatie.
Het is niet gerechtvaardigd dat de aftrekbaarheid van de brandstofkosten 
wordt beperkt naargelang de CO2-emissies van het betrokken voertuig.
Wanneer een belastingbetaler kan aantonen dat hij zijn wagen uitsluitend 
voor professionele doeleinden gebruikt, is er geen enkele reden waarom zijn 
brandstofkosten niet volledig aftrekbaar zouden zijn!

Bovendien zou het forfaitair aftrekbaar bedrag van 0,15 EUR per afgelegde 
kilometer als kost voor de verplaatsingen van de woning tot de werkplaats, 
ook moeten worden verhoogd, gezien dit bedrag te laag is ten opzichte van 
de werkelijke kosten.

Ik roep de federale regering op om prioriteit te verlenen aan het onderzoek 
van dit dossier!
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B2B-relaties
Wat kunt u dOen als u het cOntract met een 
prOfessiOnal niet kunt nakOmen?
U bent een professional en hebt een contract gesloten met een andere professional, maar 
omstandigheden verhinderen of bemoeilijken de uitvoering ervan: wat kunt u doen?

U hebt voorraden besteld, u hebt een ruimte gehuurd op een beurs, u moet goederen 
leveren in het buitenland ... maar plots wordt u geconfronteerd met onvoorziene omstan-
digheden, zoals de gezondheidscrisis. Daardoor kunt u of uw medecontractant de verbin-
tenissen onmogelijk nakomen. Enkele tips van de FOD Economie…

Dergelijke onvoorziene omstandigheden kunnen zich op elk moment voordoen en le-
veren heel wat problemen op, of de betrokken partijen nu te goeder trouw zijn of niet. 
Experts zullen u misschien vertellen dat u bepaalde juridische begrippen kunt inroepen, 
zoals overmacht of maatregelen van hoger hand. Dat is echter niet zo eenvoudig, want 
om zich op die begrippen te kunnen beroepen, moet aan verschillende voorwaarden zijn 
voldaan, zoals het bewijs dat de partijen geen schuld treft en dat het effectief onmogelijk 
is het contract uit te voeren (tijdelijke of definitieve onmogelijkheid, wat uiteenlopende 
gevolgen heeft).  

4 tips bij het opstellen van uw contract

1. Bereid u uw contract van meet af aan goed voor. Denk daarbij aan zo veel mogelijk situaties die zich kunnen voordoen 
en de reactie daarop. Bijvoorbeeld: wat als een onvoorziene gebeurtenis de uitvoering van het contract niet onmogelijk 
maakt, maar wel veel moeilijker? 

2. Zorg er voor dat uw bedingen een evenwicht bieden tussen de rechten en plichten van de partijen. 
3. Waak over een correcte formulering van de bedingen, zo nodig met behulp van een advocaat die u kan informeren over 

de mogelijke gevolgen - positieve of negatieve - van de ingevoegde bedingen. 
4. Denk er aan dat elk onrechtmatig beding verboden en nietig is. 

Als bepaalde omstandigheden niet voorzien werden 

1. (Her)onderhandel het contract met de tegenpartij. Probeer eerst rechtstreeks met elkaar tot een oplossing te komen.
2. Komt u er niet uit? Weet dat er alternatieven zijn voor gerechtelijke procedures, zoals bemiddeling. Op die manier vindt 

u sneller een voor alle partijen aanvaardbare oplossing en beperkt u eventuele kosten en verliezen. Erkende bemid-
delaars kunnen u helpen tot een bemiddelingsakkoord te komen dat door een rechter kan worden gehomologeerd en 
dezelfde kracht heeft als een vonnis.

Fiscaal
Belastingvermindering Bij 
kWijtschelding huur
Als verhuurder, hebt u huurders:

-	 die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen
-	 en gedurende minstens één dag tijdens iedere maand waarvoor op 

de vermindering aanspraak wordt gemaakt?

Als u de huur kwijtscheldt aan die huurders voor de maanden juni, juli, augus-
tus of september 2021, hebt u recht op een belastingvermindering van 30% 
voor de kwijtgescholden huur.

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

Wat zijn de voorwaarden?
- Per huurovereenkomst kan maximaal 5.000 euro per maand in aanmer- 
 king komen voor de belastingvermindering en per verhuurder maximaal  
 45.000 euro.
- De verhuurder moet de huurgelden definitief en vrijwillig kwijtschelden.
- De huurder moet een zelfstandige zijn die: 

o ofwel zelfstandig een beroepsactiviteit in hoofdberoep uitoefent,
o ofwel als kleine vennootschap of kleine vereniging kan worden aan- 
 gemerkt conform de geldende wetgeving.

Actualiteit
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- De kwijtschelding moet vastgelegd zijn in een schriftelijke overeenkomst die is afgesloten tussen de huurder en de verhuurder. 

Wat moet u als verhuurder ondernemen?

1. Stel een schriftelijke overeenkomst voor de kwijtschelding van de huur op. Maak daarvoor gebruik van deze modelover-
eenkomst. Op die manier kunt u eenvoudig nagaan of aan de voorwaarden voor de belastingvermindering voldaan 
is. Het gebruik van de modelovereenkomst is facultatief, maar wordt aangeraden omdat de modelovereenkomst alle 
noodzakelijke informatie bevat. U kunt met uw huurder ook zelf een overeenkomst opstellen, maar weet dat als er on-
voldoende informatie instaat uw aanvraag voor een belastingvermindering mogelijks niet verwerkt kan worden.

2. Vul de (model)overeenkomst in en onderteken ze, samen met de huurder. Bezorg de schriftelijke overeenkomst ten 
laatste op 15 november 2021 aan de FOD Financiën. Dat kan zowel elektronisch als per gewone post, naar het adres 
dat op het formulier vermeld wordt. Hou een kopie van de ingevulde en ondertekende overeenkomst bij voor uw eigen 
administratie.

Als aan de voorwaarden voldaan is, zult u de belastingvermindering voor het betreffende aanslagjaar kunnen aanvragen in uw 
aangifte.

Sociaal
aanvullende pensiOenen nOg OntOereikend 
in België
Sigedis onderzocht hoe het aanvullend pensioen van werknemers ervoor staat, en hoe-
veel werknemers de jaarlijkse bijdrage van 3% van hun bruto jaarloon bereiken. De 
resultaten zijn nu gepubliceerd in een rapport.

Sigedis deed zijn onderzoek op vraag van de minister van Pensioenen. Het resultaat 
leert ons veel over de huidige staat van het aanvullend pensioen van werknemers:

 - Meer dan één werknemer op drie in België (36%) heeft helemaal geen tweede  
  pensioenpijler, of bouwt niet langer actief aanvullende pensioenrechten op.

 - Voor de 2,4 miljoen werknemers die wel actief aanvullende pensionrechten op- 
  bouwen, lopen de pensioenbijdragen ver uit elkaar.

 - Bij de helft van de actief aangesloten werknemers is het bijdragepercentage  
  lager dan 2%.

 - In totaal 76% van alle werknemers haalt het vooropgestelde bijdragepercentage  
 van 3% niet. 

Online een fiscaal afbetalingsplan aanvragen
snel en eenvOudig met het nieuWe 
digitale fOrmulier van myminfin 
Vanaf nu is het online aanvragen van een afbetalingsplan via MyMinfin een 
formaliteit, zowel voor u als voor uw onderneming. Zeker als u uw aanvraag 
indient van zodra u de betaaluitnodiging ontvangt. Als u bijvoorbeeld snel een 
afbetalingsplan vraagt voor een periode van maximaal vier maanden, dan hoeft 
u geen formulieren in te vullen en weet u meteen of het door u voorgestelde 
plan wordt aanvaard.

Toegankelijkheid

Het is makkelijk, snel en veilig. Zodra u bent ingelogd op uw profiel, klikt u op 
‘Een afbetalingsplan aanvragen’ in het tabblad ‘Mijn betalingen’. In één oog-
opslag ziet u de geschiedenis van uw aanvragen, inclusief het bedrag van uw 
schulden en de status van uw aanvragen (aanvaard, afgewezen of nog in be-
handeling).

Naast uw geschiedenis, kunt u een nieuwe aanvraag voor een afbetalingsplan 
indienen.

Actualiteit
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HR
2.195 nieuWe Werkgevers maakten geBruik 
van de “nulBijdrage”-maatregel
Uit de laatste geactualiseerde cijfers voor de “nulbijdrage-maatregel” van de FOD Eco-
nomie blijkt dat tussen het 1e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 niet 
minder dan 2.195 nieuwe werkgevers van deze maatregel gebruik hebben gemaakt. 
Deze stijging toont het belang aan van de maatregel voor de Belgische kmo’s, des te 
meer in de context van de relance.

Ter herinnering: de zogenaamde “nulbijdrage”-maatregel werd door de regering-Mi-
chel genomen in het kader van de taxshift om de sociale werkgeversbijdragen van 
kmo’s, die jobs creëren, te verlagen. In de praktijk zijn er twee luiken.

Het eerste maakt het mogelijk om de werkgever volledig en permanent vrij te stel-
len van de basisbijdragen voor de eerst aangeworven werknemer vanaf 1 januari 
2016. Daarnaast, het tweede luik, is er sinds dezelfde datum ook een bijdragever-
laging bij de indienstneming van de 2e tot en met 6e werknemer.
Sinds de invoering kende de maatregel al heel wat succes. Tussen het 1e kwar-
taal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 hebben nog eens 2.195 werkgevers 
gebruik gemaakt van de “nulbijdrage”-maatregel, waardoor het totaal aan het 
eind van het eerste kwartaal van 2021 op 52.556 werkgevers komt. De stijging 
was het grootst in Vlaanderen +7,2% en vervolgens in Wallonië met +3%. Het 

gaat vooral om banen in de handel (20%), de bouwnijverheid (17%), gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activi-
teiten (13%) en de horeca (6%).

Bent u garagist, koetswerkmaker, detailhandelaar in voertuigen enz.? 
vraag uW BtW-attest vOOr de hernieuWing van uW cOmmerciële 
platen aan
Hernieuwing van uw commerciële platen

Hebt u commerciële platen (handelaars-, proefritten- of beroepsplaten)? Net 
als voorgaande jaren, kunt u vanaf 1 oktober opnieuw een btw-attest aanvra-
gen om uw platen te hernieuwen.

Vanaf 1 oktober zult u uw aanvragen online kunnen indienen via MyMinfin: 
eenvoudiger, veiliger, sneller.

De uiterste indieningsdatum voor uw aanvragen is 28 februari 2022.

Hernieuwing van beroepsplaten

Wegens een technisch probleem zullen de aanvragen voor de vernieuwing 
van professionele platen pas vanaf november behandeld worden.

 Koetswerkmakers en herstellers van voertuigen

Sinds 1 januari 2021 kunnen koetswerkmakers en herstellers van voertuigen 
een beroepsplaat aanvragen. De proefrittenplaat is nu voornamelijk voorbe-
houden aan voertuigconstructeurs.

Bent u koetswerkmaker of hersteller van voertuigen en beschikt u in 2021 nog 
over een proefrittenplaat? U kunt de hernieuwing daarvan niet aanvragen voor 
het jaar 2022. U moet een aanvraag indienen voor een eerste beroepsplaat, 
rechtstreeks bij de DIV. U moet geen btw-attest aanvragen bij de FOD Finan-
ciën.

Nieuwe onlinedienst CareerPro Documents
archiveer uW digitale cOntracten
Hebt u een elektronisch ondertekend arbeidscontract opgesteld en moet u het archiveren? Maak het rechtstreeks over aan 
Sigedis met CareerPro Documents, een nieuwe beveiligde onlinedienst.

Actualiteit
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Waarom moet u die contracten aan Sigedis bezorgen?

Sinds de wet van 27 juni 2007 kunt u uw arbeidsovereenkomsten digitaal ondertekenen. 
Die mogelijkheid komt wel met bepaalde wettelijke verplichtingen voor u als werkgever. 
Zo moet u een kopie van het digitaal ondertekende contract laten archiveren bij Sigedis 
vzw.

Hoe maakt u het contract over aan Sigedis?

Dat is gemakkelijk:

 1. Zorg voor een PDF van de arbeidsovereenkomst, met digitale handtekeningen  
     van u en uw werknemer.

 2. Meld u aan bij de onlinedienst op de pagina CareerPro Documents. Dat kan met  
     uw elektronische identiteitskaart of itsme.

 3. Vul de gevraagde gegevens in en maak het document over.

Het document komt zo bij Sigedis terecht, en Sigedis archiveert het.

Benelux
een WeBpOrtaal vOOr detailhandel: 
retail.Benelux.int
Onder Belgisch Voorzitterschap van de Benelux Unie hebben minister Pierre-Yves 
Dermagne en zijn Luxemburgse tegenhanger, minister Franz Fayot, in de marge 
van de vergadering van de Raad Concurrentievermogen van 29 september 2021 
een nieuwe webportaal gelanceerd om ondernemerschap te ondersteunen. Het 
zogenoemde ‘Infopunt Benelux Detailhandel’ is bestemd voor bestaande en nieu-
we detailhandelaars in de drie landen en is te raadplegen in het Nederlands en 
Frans via https://retail.benelux.int/nl/.

Via dit portaal kunnen ondernemers met één muisklik toegang krijgen tot de re-
levante Belgische, Nederlandse en Luxem-
burgse wetgeving inzake detailhandel, het 
opzetten van een bedrijf, e-commerce en 
handelsactiviteiten in een ander Benelux-land. Het verlaagt zo de drempel en obstakels 
om grensoverschrijdend zaken te doen of zich over de grens in het buurland te vestigen.

Het portaal heeft ook een meldingsfunctie. Mocht de detailondernemer bij zijn interna-
tionale activiteiten in de Benelux stoten op onnodige of tegenstrijdige regelgeving en 
procedures tussen de Benelux-landen kan men dat via het portaal melden.

KMO-fonds
geef uW Bedrijf een impuls
Dankzij het kmo-fonds “Ideas Powered for Business”, dat steun biedt in de vorm van 
pre-diagnostische IE-diensten en/of bij aanvragen van merken of modellen, kan een 
kmo een maximale tegemoetkoming in de kosten krijgen van 1.500 euro.

Die financiële steun maakt deel uit van de maatregelen om kmo’s te helpen de CO-
VID-19-crisis het hoofd te bieden. De steun is alleen geldig in 2021, binnen de grenzen 
van de beschikbare Europese begroting.

Dat programma is een initiatief van de Europese Commissie, het Bureau voor de Intel-
lectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO), in samenwerking met de nationale 
bureaus voor intellectuele eigendom.

Actualiteit
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75% korting op pre-diagnostische IE-diensten (IP scan) … in België beschikbaar vanaf 1 oktober 2021!

Pre-diagnostische IE-diensten zijn diensten die op maat van een bedrijf analyseren welke acties in verband met IE rechten aan-
gewezen kunnen zijn. Ze zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een IE-strategie voor uw bedrijf.

In België kunnen deskundigen gespecialiseerd in intellectuele eigendom u bij die studie op verschillende gebieden bijstaan.

Dat kan u helpen bij de beslissing:

- welke IE-rechten u het beste kunt aanvragen;
- hoe u uw IE-portefeuille verder kunt ontwikkelen als u al eerder IE-rechten hebt laten registreren en
- hoe u een toekomstgerichte strategie kunt opzetten.

Pre-diagnostische IE-diensten worden in het kader van die regeling alleen aangeboden via de deelnemende nationale en regi-
onale IE-bureaus in de Europese Unie.

50% korting op de taksen voor de aanvraag van merken en modellen … het is nog steeds mogelijk in 2021!

Wilt u een merk, tekening of model registreren? Dan kan uw kmo gebruikmaken van de “IP-voucher” en 50% van de indie-
ningstaks recupereren.

Conjunctuur
de Belgische ecOnOmie zOu dit 
jaar haar niveau van vóór de 
cOrOnacrisis Bereiken
De Belgische economie zou in 2021 groeien met 5,7% en in 2022 met 
3%. De economische activiteit zou in het vierde kwartaal van dit jaar 
haar niveau van vóór de corona-uitbraak bereiken. De binnenlandse 
werkgelegenheid zou over 2021 en 2022 samen met 73 000 personen 
toenemen. Dat blijkt uit nieuwe vooruitzichten van het Federaal Plan-
bureau in opdracht van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

De economische groei in 2021

De economische groei in 2021 (5,7%) ligt in lijn met de vooruitzich-
ten van juni 2021 (5,5%). In de loop van 2022 zou de kwartaalgroei 
van het bbp zich geleidelijk normaliseren, wat leidt tot een minder 
uitgesproken groei van 3%, met de uitvoer en vooral de particuliere 
consumptie als sterkhouders.

De inflatie neemt nog enkele maanden toe onder impuls van hogere energieprijzen

De inflatie van de consumptieprijzen lag de voorbije maanden een stuk hoger 
dan voorzien, wat vooral een gevolg was van onverwacht hoge prijzen voor 
aardgas en elektriciteit. Tijdens de volgende maanden zou de inflatie verder 
toenemen tot ruim 3% rond de jaarwisseling. In de loop van 2022 wordt een 
geleidelijke daling van de energieprijzen verwacht die zal leiden tot een afkoe-
ling van de inflatie.

Op jaarbasis zou de inflatie uitkomen op 1,9% in 2021 en 2,1% in 2022, terwijl 
de gezondheidsindex met respectievelijk 1,6% en 2,1% zou toenemen. De 
vorige spilindex (109,34) werd in augustus 2021 overschreden en de huidige 
spilindex (111,53) zou bereikt worden in juni 2022.

De werkgelegenheid zou toenemen met 73 000 personen over de periode 
2021-2022

De groei van de werkgelegenheid was robuust tijdens de jongste vier kwarta-
len, maar zou stilvallen in het vierde kwartaal van 2021, om slechts geleidelijk 
te hernemen in de tweede helft van 2022. Jaargemiddeld zou de werkgelegen-
heid daardoor sterker toenemen in 2021 (+59 600 personen) dan in 2022 (+13 
200 personen). Het aantal werklozen zou daardoor in 2021 dalen met 25 700, 
maar in 2022 opnieuw toenemen met 19 000.

Actualiteit



Deze hervorming, gestart door Sabine Laruelle, was erop 
gericht de sociale bijdragen van de zelfstandigen te be-
rekenen op basis van de inkomsten van het jaar zelf van 

de betaling en niet meer op die van drie jaar eerder. Het doel was 
duidelijk om het verschuldigde bedrag beter te laten overeenko-
men met de economische realiteit van de zelfstandige. Concreet 
stelt de hervorming de zelfstandige in staat voorlopige sociale 
bijdragen te betalen op basis van de geraamde inkomsten van 
het jaar zelf, en binnen het strikte kader van wettelijk vastgelegde 
drempels. Vervolgens wordt, zodra de inkomsten definitief gekend 
zijn (vaak in het jaar N+2), een regularisatie doorgevoerd, ofwel in 
de vorm van een bijdragecomplement, ofwel, in het omgekeerde 
geval, een terugbetaling van de teveel betaalde bijdragen.

Er bleven echter nog bepaalde belemmeringen bestaan voor de 
liberalisering van de berekening van de sociale bijdragen omdat 
de zelfstandigen enkel een vermindering kunnen genieten van 
hun sociale bijdragen binnen het strikte kader van de vastgelegde 
drempels en volgens geraamde inkomsten :

 gERAAmdE BERoEpSInkomSTEn VAn HET 
BIJdRAgEJAAR 

- die 14.042,57 euro niet overschrijden;

- hoger dan 14.042,57 euro zonder 17.692,54 euro  
 te overschrijden;

- hoger dan 17.692,54 euro zonder 22.291,20 euro   
 te overschrijden;

- hoger dan 22.291,20  euro zonder 28.085,15 euro   
 te overschrijden;

- hoger dan 28.085,15 euro zonder 39.718,41 euro   
 te overschrijden;
 
- hoger dan 39.718,41 euro zonder 56.170,30 euro te  
 overschrijden.

Het koninklijk besluit dat werd goedgekeurd door de Ministerraad, 
wijzigt de manier waarop de zelfstandigen verminderde sociale 
bijdragen kunnen betalen. De tussendrempels zijn nu afgeschaft, 
waardoor de zelfstandige vrij het bedrag kan bepalen van de bij-
dragen die hij denkt verschuldigd te zijn in functie van zijn inkom-
sten. Hij moet enkel een objectieve verantwoording geven bij zijn 
aanvraag tot vermindering aan het sociaal verzekeringsfonds, 
dat hem altijd zal begeleiden en informeren. De minimumbijdrage 
blijft natuurlijk behouden. 

In geval van een onterechte vermindering, blijft het systeem van 
de verhoging van de sociale bijdragen behouden, maar beperkt 
tot het strikte minimum. De verhoging bedraagt 3 % van het deel 
van de definitieve bijdrage dat het bedrag overschrijdt van de ver-
minderde voorlopige bijdrage en dat onbetaald blijft op 31 de-
cember van het bijdragejaar. Als het bedrag van de definitieve 
bijdrage hoger is dan het bedrag voorgesteld op basis van N-3, 
wordt daar rekening mee gehouden voor de berekening van de 
hier bedoelde verhogingen. Een eenmalige verhoging van 7% per 
jaar zal worden aangerekend, in geval van niet-betaling op 31 
december van het bijdragejaar. 

David Clarinval, minister van Zelfstandigen en KMO’s, is blij dat 
deze fundamentele hervorming voor de zelfstandigen, hun socia-
le zekerheid en hun economische realiteit, rond is. Hij benadrukt 
dat “deze maatregel is een absoluut noodzakelijke maatregel om 
hen toe laten hun beroepsinkomsten efficiënter te beheren, voor-
al in een context van steun en economische relance.” 

Sociaal statuut van de zelfstandigen

Afschaffing van de vaste 
verminderingsdrempels 
voor de voorlopige sociale 
bijdragen van de zelfstandigen

Goed nieuws. Op 19 november 2021 werd 
een koninklijk besluit dat de berekeningswijze 
van de sociale bijdragen van de zelfstandigen 
hervormt, door de Ministerraad goedgekeurd.

Vooruitgang
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Het aandeel elektronisch verstuurde facturen is de afgelo-
pen jaren opmerkelijk toegenomen. Dat blijkt uit een online 
bevraging in opdracht van DAV bij 808 personen verant-

woordelijk voor of betrokken bij de boekhouding en facturatie.

B2B en B2C

Het procentuele aandeel van elektronisch verstuurde B2B fac-
turen komt daarmee op 76,6% te liggen. 60,3% van alle factu-
ren wordt via e-mail verstuurd en 16,3% via een gestructureerd 
elektronisch bestand (XML). In 2019 bedroeg het totale aandeel 
van e-facturen nog 69,2% (54,6% via e-mail en 14,6% via een 
gestructureerd elektronisch bestand). De toename in het gebruik 
van e-facturatie is dus voornamelijk te wijten aan een toege-
nomen gebruik van e-mail; het gebruik van de gestructureerde 
e-factuur kent slechts een voorzichtige toename. 

Voor wat de facturen gericht aan consumenten betreft, zien we 
eenzelfde tendens. Immers, in 2020 steeg het aandeel elektro-
nisch opgestelde facturen met 7 procentpunten ten opzichte van 
het jaar voordien. Met 66,3% van de B2C-facturen die in 2020 
elektronisch verstuurd worden, blijft het gebruik van e-facturatie 
in de B2C-context minder populair dan in de B2B-context waar 
het aandeel elektronisch verstuurde facturen 10 procentpunten 
hoger ligt.

Een lastenbesparing

Ondanks dat ondernemingen steeds meer elektronisch facture-
ren, kiezen zij niet voor de meest efficiënte vorm van e-facturatie. 
Het grote voordeel van een gestructureerde e-factuur ten opzich-
te van een factuur via e-mail is namelijk de automatische verwer-
king die zij toelaat aan de ontvanger. Uit berekeningen van DAV 
blijkt immers dat een inkomende gestructureerde e-factuur 5,77 
euro goedkoper is om te verwerken dan een papieren factuur. 
De verwerking van een e-factuur ontvangen via e-mail bespaart 
slechts 0,36 euro aan administratieve lasten ten opzichte van de 
verwerking van een papieren factuur.

Uit berekeningen van DAV blijkt dat er door het toegenomen ge-
bruik van elektronische facturatie in 2020 een bijkomende lasten-
besparing van 104.931.280 euro gerealiseerd werd voor onder-
nemingen en burgers. Sinds 1993 – toen de eerste e-facturen in 
België verstuurd werden – wordt er door het steeds toenemende 
gebruik van e-facturatie een totale lastenbesparing van ongeveer 
1,38 miljard euro bereikt.

Met een gemiddelde score van 7,1 op 10 geven de Belgische 
ondernemingen net zoals vorig jaar aan over het algemeen tevre-
den te zijn over e-facturatie. De grootste groep van de Belgische 
ondernemingen (namelijk 46%) geeft een tevredenheidsscore 

van 7 of 8. 21% van de Belgische ondernemingen uit een grote 
tevredenheid over e-facturatie met een score van 9 of zelfs 10. Uit 
de bevraging blijkt dat voordelen zoals een grotere tijdsbesparing 
en een betere controle een grote troef zijn bij het elektronisch 
factureren.

Coronacrisis

Ten slotte valt op uit de resultaten dat de coronacrisis een kata-
lysator was en is voor het opstellen van elektronische facturen. 
De impact van corona is het grootst bij de grote ondernemingen. 
In deze groep geeft 59% van de bedrijven aan door corona meer 
e-facturen te hebben opgesteld. De eenmanszaken, kleine on-
dernemingen en middelgrote ondernemingen stelden respectie-
velijk 25%, 33% en 51% meer elektronische facturen op onder 
invloed van de coronapandemie.

Beheer

Vereenvoudiging

Elektronische facturatie in de lift door Corona
In 2020 bereikt het gebruik van elektronische facturatie in België een nieuwe recordhoogte. 
Zo is meer dan drie kwart (76,6%) van de naar ondernemingen (B2B) verstuurde facturen 
een e-factuur. 
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In een van de grootste wereldwijde surveys onder werknemers, peilde PwC 32.500 werknemers 
in 19 landen, waaronder 12.003 respondenten uit Europese landen. De bevraging bevestigt 
de flexibiliteit die werknemers wereldwijd toonden tijdens de pandemie, door nieuwe digitale 
vaardigheden te leren en zich snel aan te passen aan thuiswerk. 

Nieuwe technologieën op werkvloer

Pandemie versnelt digitale skills

PwC’s Hopes and Fears survey 2021 geeft aan hoe de pan-
demie een aantal trends bij werknemers in een stroomver-
snelling heeft gebracht: 57% van de werknemers in de Eu-

ropese regio is bezorgd dat automatisering veel banen in gevaar 
zal brengen en 26% denkt dat het waarschijnlijk is dat hun baan 
binnen 5 jaar overbodig wordt. 

Dit is echter geen teken van wanhoop. 
Eén op de vier werknemers in Europa 
zegt zijn digitale vaardigheden tijdens 
de langdurige periode van lockdown 
te hebben verbeterd. Belangrijk is dat 
een meerderheid van de Europeanen 
aangeeft ook in de toekomst scholing 
en verdere ontwikkeling van vaardig-
heden te verwelkomen: 73% van de 
werknemers is “bereid nieuwe vaar-
digheden te leren of zich volledig bij 
te scholen” en 69% ziet bijscholing 
als een kwestie van persoonlijke ver-
antwoordelijkheid. Als gevolg daarvan 
heeft 77% er vertrouwen in dat zij zich 
kunnen aanpassen aan de nieuwe 
technologieën die hun intrede doen op 
de werkplek.

Interessant werk

Driekwart van de werknemers in Eu-
ropa (72%) zegt te willen werken voor 
een organisatie die een “positieve bij-
drage aan de samenleving” levert. In 
het algemeen zegt 55% van de onder-
vraagden in de regio Europa dat werk-
zekerheid belangrijker is dan autono-
mie op het werk (45%). Een ander be-
langrijk obstakel blijkt de toegang tot 
opleidings- en bijscholingsmogelijkhe-
den te zijn. 38% van de werknemers 
in Europa is reeds het slachtoffer van 
discriminatie geweest op de werkvloer, 
waardoor zij geen carrièreperspectief 
of opleiding kregen. Dit cijfer ligt wel lager dan het wereldwijde 
gemiddelde (50%). 18% van de werknemers in Europa zegt kan-
sen te hebben gemist als gevolg van hun leeftijd en 11% van de 
werknemers heeft te maken gehad met genderdiscriminatie. 

In België leggen veel werknemers de nadruk op een job met een 
hoger doel. De manier waarop werk is gestructureerd heeft een 

belangrijke invloed op onze betrokkenheid en ons welzijn. De 
economische realiteit heeft echter ook een impact: het gevoel van 
economische onzekerheid beperkt het vermogen van mensen om 
een doelgerichte carrière na te streven. Het is daarom belangrijk 
om na te denken over hoe doelgerichtheid en economisch succes 

kunnen samengaan.

Werken op afstand wordt 
steeds belangrijker

Het onderzoek conclu-
deert dat thuiswerk ook 
na de lockdown zal blijven 
bestaan. In Europa geeft 
77% de voorkeur aan een 
combinatie van werken op 
afstand en werken op kan-
toor, terwijl slechts 11% 
aangeeft fulltime terug te 
willen naar de traditionele 
werkomgeving. Dit geldt 
met name voor professio-
nals, kantoorpersoneel, be-
drijfseigenaren en zelfstan-
digen, die allemaal in staat 
zijn hun werk op afstand uit 
te voeren met behulp van 
technologie. Thuiswerken 
hoeft echter niet beperkt te 
blijven tot professionele ba-
nen. Wereldwijd zegt 43% 
van de handarbeiders en 
45% van de halfgeschool-
de arbeiders dat ze delen 
van hun werk op afstand 
kunnen doen.

Met werken op afstand 
komt een breder gebruik 
van technologische hulp-
middelen. Slechts 34% van 
de werknemers in Europa 

is echter bereid hun werkgever technologieën, zoals sensoren en 
wearables te laten gebruiken om hun prestaties op het werk te 
volgen, terwijl 40% tegen is. Velen zouden niet zo ver gaan om 
hun werkgever toegang te geven tot hun persoonlijke gegevens. 
47% zegt dat ze hun werkgever geen toegang willen geven tot 
hun persoonlijke gegevens, waaronder sociale media profielen, 
terwijl 28% daar wel toe bereid is.
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Sinds 1 augustus kunnen Belgische bedrijven die tijdens de coronacrisis goe-
de financiële resultaten behaalden hun werknemers een coronapremie van 
maximaal 500 euro toekennen. Precies halverwege de termijn om dat te 

doen, heeft 1 op de 180 bedrijven (0,55 %) zijn werknemers zo’n premie gegeven. 
In totaal ontving 1 op de 150 Belgische werknemers (0,64 %) de coronapremie al. 
In Vlaanderen is er meer animo voor de cheque (0,66 % van de werkgevers) dan 
in Wallonië (0,22 %) en Brussel (0,2 %). Dat blijkt uit de cijfers van onze partner, 
HR-dienstverlener Acerta van 36.000 bedrijven en 370.000 werknemers. Acerta ver-
wacht dat er nog veel meer coronapremies zullen toegekend worden, van zodra ze 
ook op sectorniveau in cao’s worden opgenomen.

1 op 180 bedrijven wachtte niet op sectoraal akkoord rond coronapremie 

Sinds 1 augustus kunnen Belgische bedrijven die goed geboerd hebben tijdens de coronacrisis hun werknemers een coronapremie 
geven van maximaal 500 euro. In verschillende sectoren lopen er nog onderhandelingen om de premie – uit te keren via een consump-
tiecheque – in een CAO op te nemen. Maar niet alle bedrijven hebben op de uitkomst van die onderhandelingen gewacht. Op dit moment 
hebben 0,55 % van de Belgische werkgevers al een premie toegekend aan hun werknemers. In totaal ontving 0,64 % van de Belgische 
werknemers zo’n premie.

Vlaanderen blijkt een voortrekker te zijn, met alvast 0,66 % van de werkgevers die ervoor kozen en 0,81 % van de werknemers die de 
premie al op hun loonfiche zagen staan. In Wallonië (0,22 % van de bedrijven) en Brussel (0,2 %) is er voorlopig minder animo. De 
deadline om te beslissen wordt korter: ondernemingen hebben nog tot 31 december de tijd om uit te maken of ze hun werknemers een 
coronapremie toekennen.

Ellen Van Grunderbeek, experte Kenniscentrum Acerta Consult: “Sommige bedrijven hebben niet gewacht op wat de sector beslist, ze 
hebben meteen zelf initiatief genomen. Ook al hebben ondernemingen nog niet massaal coronapremies toegekend, we merken dat er 
zeker animo is aan het aantal vragen dat we dagelijks daarover krijgen. Logischerwijze zijn het vooral bedrijven die op volle kracht kon-
den blijven doorwerken tijdens de pandemie. Ook binnen sectoren is dat verschillend. Zo zijn er bijvoorbeeld horecabedrijven die snel 
konden overschakelen op take-away en daarmee goed hebben gescoord. Ook de komende maanden zullen ongetwijfeld nog individuele 
bedrijven voor de coronapremie kiezen, maar het echte verdere succes van deze premie zal toch afhangen van wat uit het sectoroverleg 
komt. Als één of meerdere grotere bedrijfssectoren de coronapremie in een cao vastleggen, krijgt de maatregel een enorme boost.”

Coronapremie 
overtuigt bedrijven met 
mondjesmaat
Halverwege de termijn voor toekennen coronapremie:  
1 op 180 bedrijven (0,55 %) wachtte niet op sectoraal 
akkoord om coronapremie toe te kennen, 1 op 150 werk-
nemers heeft al coronapremie ontvangen…

Figuur: coronapremie -  % werknemers dat al een premie kreeg,  % werkgevers dat die toekende – sinds 1 augustus 2021 t.e.m. loonberekeningen september 2021
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De wettelijke pensioenleeftijd ligt in ons land op 65 jaar, maar zal de komende jaren opgetrokken worden naar 66 (vanaf 2025) en 
67 (vanaf 2030), behalve voor wie minstens 42 jaren gewerkt heeft. Hoewel de federale regering al jaren langer werken wil sti-
muleren, blijft de gemiddelde leeftijd waarop de Belg met pensioen gaat al vijf jaar schommelen rond de 63 jaar en 4 maanden. 

Meer nog: sinds de coronacrisis gaan Belgische werknemers zelfs iets vroeger op pensioen. Arbeiders zwaaien gemiddeld af op hun 
62 jaar en 8 maanden, bedienden een jaar later. Dat verschil tussen arbeiders en bedienden is een gevolg van het moment waarop ze 
aan hun eerste job beginnen. Bij arbeiders is dat gemiddeld vroeger dan bij bedienden.

Ellen Van Grunderbeek, experte pensioenen, van het kenniscentrum bij Acerta Consult : “Het afgelopen anderhalf jaar is langer blijven 
werken geen optie geweest voor heel wat werknemers die aan de vooravond van hun pensioen stonden. De crisis heeft een impact 
gehad op de beslissing van de Belg om sneller af te zwaaien. Velen hebben nu wat sneller de stap gezet door de tijdelijke werkloosheid, 
thuiswerk, het gevaar op besmetting op de werkvloer, enzovoort. Zonder corona zou de gemiddelde pensioenleeftijd wellicht iets hoger 
zijn geweest. Maar toch blijft er nog heel wat werk op de plank om mensen langer aan de slag te houden en zo positief bij te dragen aan 
de tewerkstellingsgraad in ons land, want de huidige cijfers tonen dat de Belg op vervroegd pensioen blijft gaan van zodra het kan. De 
inspanningen die de overheid doet – SWT duurder maken, inzetten op landingsbanen en werkbaar en wendbaar werk, enz. – zijn dus 
zeker nodig om de krapte op de arbeidsmarkt én de kost van de vergrijzing beheersbaar te houden.”

mannen en vrouwen gaan even vroeg op pensioen 

Uit de cijfers blijkt ook dat er nauwelijks onderscheid is tussen de gemiddelde pensioenleeftijden van mannen en vrouwen. Vrouwen 
gaan gemiddeld vier maanden later op pensioen (op gemiddeld 63,5 jaar) dan mannen. Dat komt vermoedelijk omdat vrouwen iets later 
in hun carrière aan 42 gewerkte jaren komen, maar het verschil is verwaarloosbaar.

Gemiddelde leeftijd waarop Belg met 
pensioen gaat, schuift niet op richting 65 jaar

Ondanks de ambities van de regering om de Belg langer te laten werken, blijft de werkelijke 
gemiddelde pensioenleeftijd steken op 63 jaar en bijna 4 maanden. Arbeiders zwaaien gemid-
deld af op 62 jaar en 8 maanden, bedienden op 63 jaar en 9 maanden. Dat stelt onze partner 
HR-dienstenbedrijf Acerta vast op basis van de gegevens van 260.000 werknemers. De cijfers 
tonen aan dat de Belg met vervroegd pensioen blijft gaan van zodra het kan… 

Feitelijke gemiddelde pensioenleeftijd Belgische werknemers laatste 5 jaar – m en v

Figuur 1: Feitelijke gemiddelde pensioenleeftijd Belgische werknemers laatste 5 jaar



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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Betalingen

Wist u dat u nog tot eind 2022 maar liefst 25% extra 
van de aankoopprijs van een Worldline terminal fiscaal 
kan aftrekken? Dat is bijna twee keer zoveel dan anders! 
De overheid wil ondernemers zo motiveren om te inves-
teren in digitale ontwikkelingen tijdens de coronacrisis. 
Worldline doet daar nog een schepje bovenop met een 
korting van 20% op uw nieuwe YOMANI betaalterminal. 

Nieuwe Worldline terminal nu fiscaal 
extra voordelig

Als u als ondernemer een investering doet, 
kan u in bepaalde gevallen een beroep 
doen op een investeringsaftrek. Dat is een 

eenmalig fiscaal voordeel. Hoe groot dat voordeel 
is, hangt af van drie criteria: het type investering, 
de kost van die investering, en wat voor onderne-
ming u hebt.
Digitale investeringen komen ook in aanmerking 
voor deze investeringsaftrek, op voorwaarde dat 
u een kleine onderneming hebt. Onder digitale 
investeringen verstaat men dan bijvoorbeeld di-
gitale betalings- en factureringssystemen en de 
systemen voor de beveiliging van informatie- en 
communicatiesystemen. Daaronder vallen ook in-
vesteringen in een witte kassa, een webshop en 
... de betaalterminals van Worldline.

Dubbel zoveel fiscale aftrek
In normale tijden bedraagt de aftrek 13,5%, maar 
tot eind 2022 wordt dat voordeel opgetrokken tot 
25%. De Belgische overheid wil ondernemers 
daarmee een extra duwtje in de rug geven om 
te blijven investeren in digitale ontwikkelingen tij-
dens de coronacrisis.

Voorwaarde: kleine vennootschap
Om uw digitale investeringen af te kunnen trek-
ken, moet u een kleine vennootschap hebben. 
Maar wat verstaat de overheid dan onder ‘kleine 
vennootschap’?
Als kleine vennootschap met rechtspersoonlijk-
heid mag u op de balansdatum van het laatst af-
gesloten boekjaar niet meer dan één van de vol-
gende criteria overschrijden:

- Het jaargemiddelde van het personeels-
bestand is niet hoger dan 50 werkne-
mers

- De jaaromzet bedraagt niet meer dan 
negen miljoen euro (exclusief btw)

- Een balanstotaal van maximaal 4,5 mil-
joen euro

Is uw kleine vennootschap verbonden met één of 
meerdere andere vennootschappen? Dan moet u 
de criteria op het vlak van omzet en balanstotaal 
berekenen op geconsolideerde basis.

Witte kassa
Wat als slechts een deel van uw investering onder 
de systemen voor beveiliging van informatie en 
communicatietechnologie vallen die in aanmer-

king komen voor de verhoogde fiscale aftrek? In dat geval moet u de prijs splitsen. 
Alleen het gedeelte dat onder de criteria valt, kan u fiscaal aftrekken.
Enkel voor de witte kassa in de horeca wordt er een uitzondering gemaakt op die 
regel. De witte kassa dient niet alleen voor beveiliging, maar ook voor het registre-
ren van betalingen en om arbeidsuren bij te houden. Het volledige bedrag van de 
investering komt dus in aanmerking voor die verhoogde investeringsaftrek voor 
digitale vaste activa.

nu met 20% korting
Worldline maakt de aankoop van een betaalterminal nu zeer aantrekkelijk, want u 
ontvangt 20% korting bij de aankoop van uw YOMANI betaalterminal. Bovendien 
krijgt u de activering van kredietkaarten op uw nieuwe terminal helemaal gratis. 
Een betaalterminal was nog nooit zo voordelig!
Is een terminal kopen momenteel (nog) niets voor uw zaak? Dan kan u er ook 
eentje huren bij Worldline. Op die manier betaalt u minder voor het toestel, wat 
vooral voor starters heel interessant is. Let wel: als u een betaalterminal huurt, 
hebt u geen recht op investeringsaftrek.
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kleine ondernemingen worden niet gespaard!

In de media komen de grote cyberaanvallen aan het licht. Maar 
dat betekent niet dat kleine ondernemingen worden gespaard. 
Grote en kleine ondernemingen uit gelijk welke sector zijn een 
mogelijke prooi  voor cybercriminelen. En toch worden de cyber-
veiligheidsrisico’s nog steeds onderschat, en niet alleen door de 
kleine ondernemingen! Daarom is het van uiterst groot belang om 
zich daartegen te wapenen want de impact van een cyberaanval 
is enorm, ook voor een kleine onderneming.

misvattingen

Een eerste misvatting is dat cyberveiligheid meer omvat dan een 
antivirusprogramma en back-ups. Er is een technologische kant 
maar ook een procesmatige kant waarbij de mens de zwakke 
schakel vormt. Zo zijn gepaste en performante processen nodig 
om bedrijven minder kwetsbaar te maken voor menselijke fouten.
Ook een verzekering tegen cyberaanvallen ontslaat een onder-
neming niet van haar verantwoordelijkheid om in cyberveiligheid 
te investeren. Het verzekeren tegen cyberaanvallen wordt zeker 
aangemoedigd, maar dit geeft vaak een vals gevoel van veilig-
heid. 
Tot slot kan cyberveiligheid niet worden beschouwd als een bij-
komende taak van de IT’er in de onderneming. Cybersecurity is 
uiterst specifiek. Dat is de reden waarom je beroep moet doen 
op een expert, en daar hangt onvermijdelijk een prijskaartje bij. 
De rol van een expert is om de grootste noden op te sporen en 
prioriteiten naar voor te schuiven. Dit is een continu proces dat 
elk jaar opnieuw moet worden geüpdatet want cybercriminelen 
zitten ook niet stil!

Cybersecurity verbetertrajecten worden ondersteund door 
VLAIo

VLAIO ondersteunt met de cybersecurity verbetertrajecten kmo’s 
die beroep doen op een expert om aan hun maturiteit op het ge-
bied van cyberveiligheid te werken. Ze krijgen tot 45 procent van 
dat verbetertraject terugbetaald.
Elk traject bestaat uit drie stappen. Het begint altijd met een ana-
lyse van de huidige situatie, gevolgd door een verbeterplan met 
concrete prioriteiten. Vervolgens wordt erover gewaakt dat bin-
nen het traject de meest prioritaire pijnpunten ook worden aange-
pakt. Het zijn de concrete acties voor cyberveiligheid die worden 
ondersteund.
De reden dat de Vlaamse Overheid zo fors inzet op cyberveilig-
heid, is omdat de toegenomen digitalisering tot gevolg heeft dat 
ook de cyberrisico’s toenemen. Aangezien bedrijven samen één 
groot ecosysteem vormen, hebben cyberaanvallen een impact op 
de volledige samenleving en de economie. Iedereen is vandaag 
afhankelijk van elkaar in de huidige digitale economie. Daarom 
moet de hele ketting worden beschermd. Ook de KMO’s moeten 
bijgevolg mee worden betrokken in het proces.

Cyberveiligheid als verkoopstroef

Cyberveiligheid wordt steeds vaker een belangrijke verkoop-
stroef. Een sterk cybersecuritybeleid wekt vertrouwen op bij klan-
ten en leveranciers. Het zorgt voor businesscontinuïteit en risi-
comanagement. Het geeft een onderneming veerkracht en een 
professionele uitstraling. Deze elementen zijn onmisbaar voor 
een toekomstgerichte onderneming.
De ‘wettelijke noodzaak’, ‘vertrouwen’ en ‘veerkracht’ zijn vol-

Vlaanderen

KMO’s krijgen steun voor cyberveiligheid
Investeren in cyberveiligheid is meer dan ooit belangrijk. Cyberaanvallen richten immers op 
lange termijn zowel financiële- als  reputatieschade  aan bij bedrijven. Zij tasten het vertrou-
wen bij klanten en leveranciers aan en in een digitale, geconnecteerde economie zorgen ze 
bovendien ook voor een sneeuwbaleffect. Daarom ondersteunt de Vlaamse overheid KMO’s 
die zich wapenen tegen cyberveiligheidsrisico’s.
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gens specialisten dé redenen om te investeren in cybersecurity. 
Wanneer een bedrijf wordt verkocht aan een groot bedrijf, dan 
wordt steeds vaker gevraagd naar de cyberveiligheid en dataver-
werking. Bewijzen dat het bedrijf cyberveilig is, dat er veilige op-
lossingen voorzien zijn en de data van klanten veilig verzameld, 
bewerkt en bewaard worden, wordt voor steeds meer kmo’s een 
noodzaak om contracten af te sluiten.
Redenen genoeg dus om het cybersecuritybeleid op punt te stel-
len.

Wat houdt een cybersecuri-
ty verbetertraject in?

De cybersecurity verbetertra-
jecten ondersteunen kmo’s in 
Vlaanderen bij het verbete-
ren van hun cyberveiligheid. 
Tijdens zo’n traject helpt één 
van de 9 erkende dienstver-
leners de beveiliging van een 
onderneming te verbeteren. 
Om nog meer kmo’s te stimu-
leren om van cyberveiligheid 
een prioriteit te maken, wordt 
nu ook een instapversie aan-
geboden. Deze versie is geschikt voor kmo’s die de eerste stap-
pen richting cyberveiligheid willen zetten en/of met een minder 
complexe IT/OT-omgeving werken.  Als kmo betaal je hiermee 
- na tussenkomst - zo’n € 10 000 minder dan bij het standaard-
pakket.
De subsidie komt tussen voor 45% van de kostprijs van het tra-
ject. Er zijn verschillende versies van de trajecten mogelijk, af-
hankelijk van de noden van de onderneming. 
Begeleiding door externe dienstverlener
Met de cybersecurity verbetertrajecten ondersteunt VLAIO  kmo’s 
bij het inkopen van extern advies en begeleiding om de uitda-
gingen rond cyberveiligheid duurzaam aan te pakken. Er werden 

negen dienstverleners geselecteerd. Voor elk van hen geldt dat 
ze zowel over ruime cybersecurity competenties beschikken als 
uitgebreide ervaring hebben met cybersecurity begeleiding van  
Vlaamse bedrijven. De kmo kiest zelf op welke dienstverlener hij 
een beroep wil doen. 
Individueel begeleidingstraject
Een verbeteringstraject neemt de vorm aan van een diepgaand 
individueel begeleidingstraject op maat dat bestaat uit:

• een grondige (technische) analyse van de cybersecurity  
 maturiteit van de onderneming

• de opmaak van een actieplan waarmee  
 het bedrijf een grote stap vooruit kan zet- 
 ten inzake cyberveiligheid
• ruimte voor advies/begeleiding bij het op- 
 lossen van de vastgestelde prioritaire vei- 
 ligheidsproblemen
Dit dienstenaanbod wordt aangeboden on-
der de vorm van basispakketten en uitbrei-
dingspakketten die verdere verdieping toe-
laten.

Lightversie
Sinds kort is er ook een laagdrempeligere 
instapversie beschikbaar. Deze versie is ge-
schikt voor kmo’s:

• die de eerste stappen richting cyberveiligheid willen zetten
• en/of met een minder complexe IT/OT-omgeving werken

Na de tussenkomst van de subsidie betalen bedrijven naargelang 
de dienstverlener tussen € 6800 en € 8100 (incl. BTW). Dat is 
zo’n € 10 000 minder dan bij het volledig basispakket. 
Kostprijs
De kostprijs van de lightversie van het basistrajecten varieert tus-
sen € 15.000 en € 20.000 (excl. BTW). Het volledig basispakket 
kost tussen de € 25.000 en € 30.000 (excl. BTW). De subsidie 
komt tussen voor 45% van de kostprijs.
Meer informatie kan u vinden op www.vlaio.be

ICT
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Antwoord van mijn advocaat…

De vrijheid om zelf uw 
verkoopprijs te bepalen: laat 
de mededinging steeds volledig 
spelen!

Het mededingingsrecht, geldt dat wel voor mij ?

Vele ondernemers horen het in Keulen donderen wanneer men het heeft over 
mededingingsrecht. Vaak denkt men dat het om een ver van mijn bed show gaat, 
waar enkel de groten der aarde als Apple, Google en Facebook mee te maken 
krijgen. 

Niets is minder waar! De meeste mededingingsregels zijn van toepassing op alle 
ondernemingen, van de bakker om de hoek tot de grootste multinational. Een 
van die regels is het zogenaamde “verbod op verticale prijsbinding”, wat een bij-
zonder ernstige inbreuk op het mededingingsrecht uitmaakt. Men spreekt ook 
wel eens van een “hardcore inbreuk”, waaraan de mededingingsautoriteiten dus 
zwaar tillen.

Net voor de zomer werd Caudalie beboet door de Belgische 
mededingingsautoriteit omdat zij minimumverkoopprijzen had 
opgelegd aan de distributeurs van haar cosmetische produc-
ten. In juli werden in Frankrijk een aantal brillenfabrikanten 
beboet voor 125 miljoen euro omdat zij minimumverkoopprij-
zen bepaalden voor hun distributeurs, en de online verkoop 
beperkten. In september was het alweer prijs, ditmaal in Ne-
derland: Samsung kreeg een boete van 39 miljoen euro omdat 
zij de verkoopprijzen van haar televisies in (web)shops had 
beïnvloed. Waarover gaat het? Mag een leverancier dan geen 
prijzen opleggen waaraan hij zijn goederen verkocht wil zien 
door zijn distributeurs? 

Waarover gaat het? 

Indien u goederen koopt van een leverancier, en 
deze op uw beurt doorverkoopt, dient u in princi-
pe vrij te zijn om uw eigen verkoopprijs te bepalen. 
Omgekeerd dient u als leverancier in principe uw 
distributeurs vrij te laten om hun eigen prijs te be-
palen. 

Sommige zaken zijn wél toegestaan, andere zaken 
zijn dan weer uit den boze.

Wat is wél toegestaan?

- Het communiceren van een “aanbevolen 
verkoopprijs”
Een leverancier zal doorgaans graag wil-
len aangeven welke prijs best gehanteerd 
wordt om het potentieel van het product te 
maximaliseren. Een leverancier kan hier-
voor een “aanbevolen verkoopprijs” com-
municeren.

- Het bepalen van een “maximum verkoop-
prijs”
Een leverancier kan ook aangeven dat hij 
zijn product niet voor een prijs “hoger dan 
x euro” op de markt wenst te zien. Dit kan 
bijvoorbeeld nuttig zijn in geval van een tij-
delijke korting op de groothandelsprijzen, 
waarbij de leverancier wenst dat deze ac-



November - December 2021 - Ondernemer & Zelfstandige     19            

Me Jasper De fauw 
Advocaat - deprevernet

jasper.defauw@deprevernet.be

tie zich ook doorzet richting de klanten van de distribu-
teurs.

Wat is strikt verboden?

- Een “vaste verkoopprijs”
Als leverancier is het strikt verboden om op te leggen 
aan distributeurs dat producten aan een bepaalde vaste 
prijs moeten worden verkocht.

- Een “minimum verkoopprijs”
Hetzelfde geldt voor een minimumprijs: een leverancier 
kan niet eisen dat een bepaald product nooit lager dan 
een bepaald bedrag wordt aangeboden op de markt.

- Een “maximumkorting”
Een distributeur opleggen om “geen kortingen hoger 
dan x% tegenover de aanbevolen verkoopprijs” toe te 
staan, kan eveneens niet. Dit zou immers leiden tot het 
vastleggen van een “minimumprijs”, wat strikt verboden 
is.

- Een “oneigenlijke maximum verkoopprijs”
Zoals hoger gezegd is het opleggen van een maximum 
verkoopprijs in principe toegestaan. Echter, deze maxi-
mum verkoopprijs mag niet in de feiten een vaste prijs 
worden. Met andere woorden: als distributeur moet het 
steeds (juridisch en economisch) mogelijk zijn om lager 
te verkopen dan de maximumprijs.

- “Steun- of vergeldingsmaatregelen” om de “aanbevolen 
verkoopprijs” te volgen

Een “aanbevolen verkoopprijs” dient steeds een aan-
beveling te blijven, en niets meer. Directe of indirecte 
maatregelen met als doel om er toch een “vaste prijs” 
van te maken zijn verboden. Het is bijvoorbeeld uit den 
boze dat een leverancier een distributeur die de aan-
bevolen prijs niet toepast bedreigt met “vergeldings-
maatregelen”, zoals een leveringsweigering of andere. 
Hetzelfde geldt voor het “belonen” van een distributeur 
in de mate dat deze de aanbevolen verkoopprijs “volgt”, 
bijvoorbeeld door het toestaan van een bijkomende kor-
ting of een bonus. Dit zijn immers allemaal maatregelen 
die direct of indirect leiden tot verticale prijsbinding.

mogelijke sancties

Indien een mededingingsautoriteit vaststelt dat er een inbreuk 
is gepleegd op het mededingingsrecht, kunnen de boetes ste-
vig oplopen. De autoriteiten hebben immers de mogelijkheid om 
boetes op te leggen tot 10% van de jaarlijkse wereldwijde omzet 
(niet: winst) op groepsniveau van de onderneming die betrokken 
is bij een inbreuk. Om nog niet te spreken over de negatieve pu-
bliciteit en de kosten van verdediging…

Sta op uw strepen

Indien u wordt geconfronteerd met vragen van leveranciers om 
uw verkoopprijzen aan te passen, wijs hen er dan op dat u steeds 
vrij dient te zijn om uw eigen verkoopprijs te bepalen. 

Om dezelfde reden dient u als distributeur niet in te gaan op vra-
gen van leveranciers over de prijzen die worden toegepast door 
andere concurrerende distributeurs. Ook daar is het antwoord 
duidelijk: elke distributeur mag haar eigen verkoopprijzen zelf 
bepalen, en de leverancier kan zich niet inmengen in deze com-
merciële beslissing.

Conclusie

Het mededingingsrecht is er voor iedereen, en dat geldt al zeker 
voor de regels over verticale prijsbinding. Eens een leverancier 
een product heeft verkocht aan een distributeur, mag de leve-
rancier zich in principe niet meer inmengen in de prijs waaraan 
de distributeur de goederen verkoopt. Durf op uw strepen staan 
indien een leverancier zich tracht te mengen in de door u toege-
paste verkoopprijs, of wijs als leverancier de distributeurs erop 
dat iedereen vrij is om de eigen verkoopprijs te bepalen.
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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

de Heer g.Y. van Brussel vraagt ons: “Als nieuwe uitbater van een handelszaak, zou ik de regels willen 
kennen inzake de verplichte wekelijkse rustdag en inzake de sluitingsuren.”

“Welke zijn de regels inzake sluitingsuren  
en wekelijkse rustdag voor de kleinhandel?”

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren 
en een wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er 
uitzonderingen. Diensten (horeca, kappers ...) zijn niet onderwor-
pen aan deze wetgeving.

omschrijving van “wekelijkse rustdag”

Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren.

Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken pe-
riode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en 
eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigings- 
eenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de con-
sument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.

De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden de-
zelfde blijven.

Zondag of een andere dag?

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als weke-
lijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het 
aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

omschrijving van “sluitingsuren”

De handelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. 
De meeste winkels (die gewoon overdag open zijn) moeten volgen-
de sluitingsuren respecteren:

- voor 5 uur en na 20 uur;
- voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die  
 aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke  
 feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag  
 daarvoor tot 21 uur openblijven.

Welk regime geldt voor de nachtwinkels?

Voor de nachtwinkels (nightshops) liggen de sluitingsuren tussen 7 
uur en 18 uur, behalve indien een gemeentelijk reglement andere 
sluitingsuren vastlegt.

Vraag 
Antwoord
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Er gelden drie voorwaarden om een nachtwinkel te mogen uit-
baten:

- de nettoverkoopoppervlakte mag niet meer dan 150 m²  
 bedragen;
-  er mag geen andere activiteit worden uitgeoefend dan de  
 verkoop van algemene voeding en huishoudartikelen;
- de vermelding “nachtwinkel” moet permanent en duidelijk  
 uithangen.

Voor de privébureaus voor telecommunicatie zijn de sluitingsuren 
gelegen tussen 20 uur en 5 uur, behalve indien een gemeentelijk 
reglement andere sluitingsuren vastlegt.

Bestaan er afwijkingen op deze wetgeving?

Er bestaan drie types van afwijkingen op de regelgeving over de 
wekelijkse rustdag en de openingsuren.

1. Afwijkingen voor de handelsvorm

Bepaalde sectoren zijn niet onderworpen aan de wetgeving:
-	 verkoop ten huize van een andere consument dan de 

koper (bv.: “home party’s”); 
-	 verkoop aan huis op uitnodiging van de consument; 
-	 verkoop en dienstverlening in de openbare stations (trei-

nen, metro…); 
-	 verkoop en dienstverlening in havenzones en internati-

onale luchthavens;  
-	 dienstverlening die wegens dringende noodzakelijkheid 

uitgevoerd moet worden; 
-	 de verkoop in tankstations of vestigingseenheden ge-

legen op het domein van autosnelwegen, van een as-
sortiment algemene voedingswaren en huishoudelijke 
artikelen, uitgezonderd gedistilleerde alcoholhoudende 
dranken en gisthoudende dranken, met een alcoholvo-
lume van meer dan 6 %, op voorwaarde dat de nettover-
koopoppervlakte niet groter is dan 250 m².

De bepalingen over de sluitingsuren en de wekelijkse rustdag zijn 
ook niet van toepassing op de vestigingseenheden waarvan de 

hoofdactiviteit de verkoop van een van de volgende productgroe-
pen uitmaakt:

-	 kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaar-
ten en producten van de Nationale Loterij; 

-	 dragers van audiovisuele werken en videospelen, als-
ook de verhuur ervan; 

-	 brandstof en olie voor autovoertuigen; 
-	 consumptie-ijs in individuele porties; 
-	 voedingswaren die in de vestigingseenheid worden be-

reid en er niet worden verbruikt.

Er is sprake van een hoofdactiviteit indien de verkoop van de pro-
ductgroep die de hoofdactiviteit uitmaakt, minstens 50 % van de 
jaarlijkse omzet vertegenwoordigt.

2. Afwijkingen bij bijzondere omstandigheden of beurzen en 
markten

Op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in eigen 
naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het 
college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen 
afwijkingen toestaan:

-	 ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande om-
standigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, 
enz.); 

-	 ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de ge-
meente of voor een deel ervan. 

In geen enkel geval mogen er individuele afwijkingen toegestaan 
worden.

3. Afwijkingen in toeristische gemeenten

Afwijkingen zijn eveneens voorzien in de badplaatsen en de ge-
meenten of gedeelten van de gemeenten die als toeristisch cen-
trum erkend zijn.
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Een onderneming kan vandaag niet meer zonder zijn eigen 
website of Facebookpagina. Zo kan de consument, leverancier 
of overheid haar online vinden. Maar heel wat ondernemingen 
weten niet dat hun website een aantal verplichte zaken moet 
vermelden, ook al verkopen ze geen producten of diensten via 
hun website. 

Het gaat nochtans om informatie die klanten helpt om een onder-
neming te identificeren en is daarom belangrijk voor het vertrou-
wen van klanten in de website van de onderneming.

Dan moet u er volgende informatie op vermelden:

1. naam Dat is de naam van uw onderneming. Heeft u 
geen ondernemingsnaam, vermeld dan uw eigen naam.

2. Adres Het adres waar uw onderneming gevestigd is.

3. Contactgegevens Contactgegevens waardoor snelle 
en effectieve communicatie met uw onderneming moge-
lijk is, bv. een telefoonnummer, e-mailadres. Een online 
contactformulier kan ook onder specifieke voorwaarden.

4. ondernemingsnummer Dat is het unieke 
identificatienummer van uw onderneming, toegekend 
bij uw inschrijving in de Kruispuntbank van Onderne-
mingen.

5. Toezichthoudende autoriteit Als u voor uw 
handelsactiviteit een vergunning nodig hebt (bv. vast-
goedmakelaar), vermeld dan de gegevens over de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit.

6. gereglementeerd beroep Vermeld in dat ge-
val de beroepsvereniging en de beroepstitel, en een 
verwijzing naar de beroepsregels.

7. Btw-nummer Als uw activiteit onderworpen is 
aan btw, dan moet u het btw-nummer (= BTW BE en 
dan het ondernemingsnummer) vermelden.

8. gedragscode Heeft uw onderneming een ge-
dragscode ondertekend (bv. fitness), dan moet u dat 
vermelden en erbij zetten waar de gedragscode te 
raadplegen is.

Deze verplichtingen gelden ook als u een vrij beroep 
beoefent.

Verkoopt u ook producten online? 

In dat geval moet uw website of Facebookpagina veel 
meer wettelijk verplichte informatie bevatten zoals: 
- de totale prijs;
- de belangrijkste kenmerken en voorwaarden;
- de wijze van betaling en levering;
- enz. 

“Welke informatie moet op mijn website  
of Facebookpagina vermeld worden?”  

de Heer d.F. van Antwerpen vraagt ons: “Ik heb beslist actief te worden in e-commerce en een website 
en Facebookpagina te creëren. Kunt u mij uitleggen welke wettelijk verplichte vermeldingen hierin moeten 
opgenomen worden?”

Vraag 
Antwoord
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