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

Laten we voor het nieuwe 
schooljaar denken aan de 
kleine handelaars! 

Het nieuwe schooljaar is een gunstige periode voor aankopen. 
Consumenten zijn voltallig aanwezig in de winkels om zich 
opnieuw te bevoorraden. Zo zijn de maanden augustus en 

september synoniem van omzetpieken.

De traditionele winkelverkopen hebben betrekking op school- en 
bureaubenodigdheden maar ook de kledingsector geniet van de hogere 
opkomst, nu talrijke gezinnen hun nieuwe kleren en schoenen in die periode 
aanschaffen… Bovendien rusten veel sporters zich uit voor het nieuwe 
seizoen en ook de elektronica is van belang doordat computers en tablets 
eenmaal een must zijn geworden voor vele studenten. 

Het nieuwe schooljaar betekent ook een grote sprong voor veel studenten 
die zich op kot gaan installeren, wat zich dan weer vertaalt in een stijging 
van meubelverkoop en kleine huishoudapparaten zoals microgolfovens, 
koffiemachines en kleine koelkasten.

Voor sommige consumenten kan het misschien aantrekkelijk zijn om 
bepaalde benodigdheden online of in grootwarenhuizen te kopen. Zij 
moeten echter bewust worden gemaakt dat dergelijke aankopen een grote 
negatieve impact hebben.

Onze consumptiepatronen zijn immers daden van burgerschap die 
een belangrijke invloed kunnen hebben op onze maatschappij en onze 
levenskwaliteit. Door online of in grootwarenhuizen aankopen te doen, 
draagt de consument onvermijdelijk bij tot de werkonzekerheid, de 
achteruitgang van de werkomstandigheden, het uniformiseren van de 
beschikbare producten en de verslechtering van de lokale handel… die 
nochtans zo belangrijk is!

Zoals elk jaar zullen wij naar aanleiding van het nieuwe schooljaar 
communiceren rond het belang om consumenten te stimuleren hun 
aankopen bij voorkeur lokaal te doen en zo voorrang te geven aan kleine 
handelaars met een duidelijke boodschap: “Het is voor ons wellicht moeilijk 
om te concurreren met de internetreuzen en de grootwarenhuizen maar wij 
bieden dezelfde kwaliteit van producten en diensten aan, dicht bij de klant 
en dan nog met een glimlach!”. 

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. 

i n h o u d s t a f e l
3 Edito

Laten we voor het nieuwe 
schooljaar denken aan de kleine 

handelaars

4-5 Actualiteit Weetjes

6-7 Betalingen

Payment Practices Barometer 
België 

Meer dan 6 op 10 facturen in 
de bouwmaterialensector te laat 

betaald in 2021

8 HR Langdurig zieke werknemers? 
Vermijd sancties!

9 Sociaal
Ondernemen

1 op 20 starters in bijberoep 
binnen twee jaar in hoofdberoep

10-11 Sociaal statuut
Starterskorting

Een korting op de sociale 
bijdrage voor starters

12-13 Financiën
BNP Paribas Fortis

Een totaalaanpak voor een 
complete bescherming

15 Betalingen Nieuwe wetgeving verplicht 
elektronische betalingen

16 ICT
Nepadvertenties op sociale 

media 
Laat je niet misleiden

17 ICT

Veiligheid
Laat uw onderneming niet 

lamleggen  
door ramsomware

18-19 Juridisch

Antwoord van mijn advocaat
Een niet-concurrentiebeding met 

zelfstandige dienstverleners: 
kan dat zomaar?

20 Vraag-Antwoord     “Terugroeping van een product”

21 Vraag-Antwoord
 “Heb ik recht op 

moederschapsrust en hoe vraag 
ik het aan?”

22 ICT

Digitalisering
Opmars e-facturatie versnelt, 

vertrouwen in internet blijft 
aandachtspunt volgens Belgen



4     Juni - Juli - Augustus 2022 - Ondernemer & Zelfstandige

Sociaal statuut
Meer Dan 1,2 Miljoen zelfStanDigen in 2021!

Ondanks de gezondheidscrisis neemt het aantal zelfstandigen toe in 2021. België telt nu 
1.230.419 zelfstandigen op 31 december 2021. Die stijgende tendens betreft alle categorieën 
van aangeslotenen en alle activiteitssectoren, met uitzondering van de primaire sector. 
Ten opzichte van 2020 gaat het om een stijging van 4,03% (47.672 eenheden). Die stijging 
betreft alle categorieën van aangeslotenen en alle activiteitssectoren, met uitzondering van de 
primaire sector (landbouw en visserij).
Het aantal zelfstandigen in hoofdberoep stijgt met 2,66% (van 766.359 naar 786.772). Deze 
stijging is het gevolg van de toename van het aantal activiteiten in hoofdberoep.
Ook het aantal zelfstandigen in bijberoep stijgt in 2021: 313.530 tegenover 293.567 in 2020. 
Het jaar 2021 wordt bovendien gekenmerkt door een stijging van 5,94% van het aantal zelfstan-
digen die na de pensioenleeftijd blijven werken (van 122.821 naar 130.117).

Ambachtslui
Wijzigingen aan De erkenning 
In België zijn 1.755 ambachtslieden actief met een wettelijke erkenning van de Commissie “Am-
bachtslieden” of de Raad “Ambachtslieden” van de FOD Economie.
Deze erkenning bekrachtigt het authentieke karakter van de activiteit, het manuele aspect van 
het werk van de onderneming en haar vakmanschap. Dankzij het logo dat de ambachtslieden 
mogen gebruiken als gevolg van hun wettelijke erkenning en de aanwezigheid in het register 
van ambachtslieden kunnen de erkende ondernemingen rekenen op een grotere zichtbaarheid 
bij het publiek en deze kleine troef voor hun imago kan ook hun activiteit een boost geven. 
In deze context keurt de ministerraad van 17 juni 2022 een voorontwerp van wet over de erken-
ning van ambachtslieden. Dit voorontwerp van wet is erop gericht de ambachtslieden te onder-
steunen door de wetgeving met betrekking tot de erkenning te verduidelijken, door zelfstandigen 
in bijberoep toe te laten te worden erkend als ambachtsman of -vrouw voor hun activiteit in 
bijberoep, door de procedure te moderniseren (digitalisering zonder evenwel de papieren dossiers uit te sluiten) en door de 
werking van de Commissie Ambachtslieden te verbeteren.

HR
Corona DeeD StuDenten Meer Werken in 2021 
Nooit waren er meer jobstudenten aan de slag dan in 2021. In totaal vonden 565.248 jongeren 
hun weg naar een studentenjob. Dat is een lichte stijging (+1%) ten opzichte van 2019, het laat-
ste jaar voor corona. (In het eerste coronajaar, 2020, was het aantal jobstudenten nog met 11% 
teruggevallen).
Opvallend is dat studenten steeds meer uren werken. Ten opzichte van 2019 nam het aantal 
gewerkte uren per student met 12% toe. Een student werkte in 2021 gemiddeld 207 uur per jaar. 
Het uurloon nam ook toe in vergelijking met de periode voor de crisis (+4,5%), tot gemiddeld 
12,8 euro per uur.

Energie
Wanneer krijgt u De VerWarMingSpreMie Van 
100 euro? 
De premie wordt automatisch toegekend en zal duidelijk identificeerbaar zijn door de vermel-
ding « federale verwarmingspremie » op een voorschot- of afrekeningsfactuur van uw elektrici-
teitsleverancier tussen 18 april en 31 juli 2022.
De dossiers worden momenteel verwerkt en dit zal tot eind juli 2022 duren.
Hou uw elektriciteitsfacturen dus goed in de gaten om na te gaan of u uw premie van 100 euro 
goed ontvangt. Als dat niet het geval is vóór 1 augustus 2022 kan u deze aanvragen bij de FOD 
Economie:

-	 via het online-formulier dat vanaf 1 augustus ter beschikking wordt gesteld;
-	 via het Contact Center van de FOD Economie

Deze premie-aanvragen kunnen tot uiterlijk 15 oktober ingediend worden.

Actualiteit
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Ondernemingen
onDerneMingSnuMMerS BeginnenD Met  
1 WorDen Binnenkort toegeWezen
Gebruikt u ondernemingsnummers in uw toepassingen, databases of andere IT-media? Zorg er 
dan voor dat u ze kunt blijven gebruiken.
Het ondernemingsnummer bestaat uit 10 cijfers die beginnen met 0 of 1. Tot dusver zijn alleen 
ondernemingsnummers uitgegeven die met 0 beginnen, waarbij de 0 niet hoeft te worden ver-
meld. Vanaf eind 2022 kunnen echter nummers met een 1 als eerste cijfer worden toegekend. 
Pas uw toepassingen, databanken, enz. dus zo snel mogelijk aan.

Vervoer
Meer Dan De Helft Van De VraCHtWagenS  
in oVertreDing 
De weginspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben samen op 5 juli, op verschillende 
locaties in de Benelux, controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. 
Tijdens de inspecties werden vrachtwagens gericht gecontroleerd op correct gebruik van de 
tachograaf, de naleving van de rij- en rusttijden en technische voorschriften (ladingzekering, 
veiligheidsgordels, boorddocumenten). De inspecteurs controleerden in totaal 80 vrachtwagens 
in de Benelux (26 in België, 12 in Nederland en 42 in Luxemburg). Hiervan waren er 44 in over-
treding (12 in België, 5 in Nederland en 27 in Luxemburg). Er werden in totaal 69 overtredingen 
vastgesteld (29 in België, 13 in Nederland en 27 in Luxemburg). 

Stookoliecheque
Hoe krijg ik De toelage Van 225 euro? 

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrand-
olie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan 
de toelage van 225 euro netto aanvragen.
Deze toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend 
aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een mede-eigendom 
(bijvoorbeeld een appartementsgebouw) zijn gehuisvest.
De toelage van 225 euro wordt enkel toegekend als je een formulier invult. Dat kan zowel online 
(https://chequemazout.economie.fgov.be/) als op papier.

Ondernemingen
in 2021 iS Het aantal failliSSeMenten geDaalD
Er werd een daling vastgesteld met 9,2% van het aantal faillissementen in vergelijking met 
2020. Door deze daling is 2021 het jaar geworden waarin het laagste aantal kmo’s werden ge-
registreerd die failliet zijn gegaan in de voorbije tien jaar. Concreet zijn er in 2021 6.532 kmo’s 
failliet gegaan, met een verlies van 17.379 jobs.
De handel, de horeca en de bouwsector zijn de drie sectoren met het hoogste aantal faillisse-
menten:

● De bouwsector registreerde in 2021 het hoogste aantal faillissementen bij de kmo’s  
 (1.411 faillissementen met een verlies van 3.368 jobs). Het gaat om een vijfde van alle  
 faillissementen (21,6%) en van het verlies aan jobs (19,4%).

● De handelssector, met 1.398 faillissementen in 2021 en een verlies van 3.379 jobs, vertoont een gelijkaardige aantal  
 kmo’s dat failliet ging en verloren jobs als in de bouwsector. De handel is de tweede grootste sector in België in ter- 
 men van kmo’s.

● De horeca bekleedt de derde plaats. Deze sector vertegenwoordigt ongeveer 16% van de kmo’s die failliet gingen  
 en het verlies aan jobs dat ermee gepaard ging (1.047 faillissementen en 2.910 verloren jobs). Deze sector is evenwel  
 maar goed voor 6% van alle kmo’s in België. De horecasector onderscheidt zich door een faillissementspercentage  
 dat hoger ligt dan het gemiddelde.

Deze drie sectoren vertegenwoordigden samen 59% van de faillissementen en 55,6% van het verlies aan jobs bij de kmo’s in 
2021, een situatie die vergelijkbaar is met die van 2020.

Actualiteit
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Uit een nieuwe studie van kredietverzekeraar Atradius blijkt 
dat er het afgelopen jaar meer laatbetaalde facturen wa-
ren dan in 2020. 

De studie keek naar drie sectoren: agro-food, duurzame con-
sumptiegoederen en bouwmaterialen. Waar in 2020 nog 47% van 
alle facturen binnen die sectoren te laat betaald werd, steeg dat 
aantal het afgelopen jaar naar 51%. 

Het aandeel laatbetaalde facturen steeg zo bijna met een tiende 
op één jaar tijd (+8,5%).

Bouwmaterialensector het hardst getroffen door laatbetaal-
de facturen

Wat opvalt is dat het aantal laatbetaalde facturen aanzienlijk ver-
schilt van sector tot sector. Vooral de bouwmaterialensector ken-
de een sterke stijging. In 2021 werd 64 procent van de facturen in 
de sector te laat betaald. Dit tegenover 41 procent in 2020, een 
toename met meer dan de helft (56%).

Dimitri Pelckmans, Head of Risk Services BeLux bij Atradius: 
“Terwijl in andere sectoren het aandeel laatbetaalde facturen min 
of meer constant is gebleven, zien we in de bouwmaterialensec-
tor een zeer sterke stijging. De crisisimpact in de bouwsector 

houdt duidelijk aan. De bouwmaterialensector is het slachtoffer 
van een aantal economische uitdagingen: werven lagen lang stil, 
er is een krapte op de arbeidsmarkt, en ook aanvoerketens zijn 
zwaar verstoord.”

Belgische bouwmaterialenbedrijven hebben het afgelopen jaar 
dan ook veel problemen gehad met late betalingen. Slechts 19% 
van de totale waarde van de facturen werd in 2021 op tijd betaald, 
tegenover 51% vorig jaar. 

Bovendien zijn de afschrijvingen meer dan verdubbeld tegenover 
vorig jaar, tot maar liefst 17% van de totale waarde van de factu-
ren, vergeleken met 8% in 2020. Dit betekent een enorm verlies 
voor de sector.

De sterke stijging in het aantal laatbetaalde facturen in de bouw-
materialensector, heeft ook een weerslag op de tijd en middelen 
die bedrijven moeten steken in het innen van onbetaalde facturen. 

52% van de bedrijven vertelde dat ze meer tijd en midde-
len moesten besteden aan het innen van onbetaalde factu-
ren, veel meer dan de 15% van vorig jaar. 41% van de be-
drijven in de sector zegt ook dat ze betalingen aan hun le-
veranciers uitstelden, tegenover 28% een jaar geleden. 
 

Betalingen

Het aantal laatbetaalde facturen in België steeg het afgelopen jaar, zo blijkt 
uit een nieuwe studie van kredietverzekeraar Atradius, die keek naar het be-
taalgedrag van Belgische bedrijven binnen de sectoren agro-food, duurzame 
consumptiegoederen en bouwmaterialen. De betaaltermijnen verschillen sterk 
per sector: met meer dan 6 op de 10 facturen die te laat betaald werden, is de 
bouwmaterialensector afgetekend het zwaarst getroffen door langere betaal-
termijnen. Een stijging van maar liefst 56% tegenover 2020.

Payment Practices Barometer      België 2021 

Meer dan 6 op 1 0 facturen  
in de bouwmat erialensector te laat 
betaald in 2021
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Betalingen

Spectaculaire stijging aantal faillissementen verwacht in 
2022

De kansen dat het aantal laatbetaalde facturen op korte ter-
mijn afneemt, is gering. De experten van Atradius verwach-
ten in 2022 immers een mondiale stijging van het aantal fail-
lissementen met 33%, wat ook een impact zal hebben op 
betaaltermijnen en onbetaalde facturen in België. 

Bovendien waren veel bedrijven het afgelopen jaar gedekt 
door de wijzigingen in de Belgische insolventiewetgeving en 
fiscale steunmaatregelen, waardoor het aantal bedrijfsfaillis-
sementen lager was dan “normaal”. 

Naarmate deze overheidssteun afneemt, zal het normale 
faillissementspeil weer oplopen, bovenop het waarschijnlijke 
faillissement van elk bedrijf dat het het voorbije jaar moeilijk 
had en alleen dankzij de overheidssteun overleefde.

Dimitri Pelckmans, Head of Risk Services BeLux bij Atradius: 
“De belangrijkste boodschap is dat bedrijven alert moeten 
zijn voor een verhoogd risico op insolventie, vooral in het eer-
ste halfjaar van 2022. Rekening houdende met het stijgend 
aantal onbetaalde facturen en de verwachte stijging van 
faillissementen in 2022, moeten Belgische bedrijven goed 
nadenken of hun financiën niet blootgesteld zijn aan grote 
risico’s van buitenaf.”

Payment Practices Barometer      België 2021 

Meer dan 6 op 1 0 facturen  
in de bouwmat erialensector te laat 
betaald in 2021

Dimitri Pelckmans, Head of Risk Services BeLux bij Atradius: “De 
toename van laatbetaalde facturen heeft een grote impact op de 
cashflow van bedrijven, waardoor zij op hun beurt aankopen of in-
vesteringsprojecten uitstellen. Het risico bestaat dat deze tijdelijke 
piek in laatbetaalde facturen zich ook op de lange termijn zal laten 
voelen bij de diverse klanten en toeleveranciers van bedrijven in 
de bouwmaterialensector.”

Toch blijven bedrijven positief: groei op komst

Ondanks de stijging van het aantal onbetaalde facturen, blijven 
bedrijven toch positief. Met het oog op 2022 toonde 86% van de 
bedrijven uit de drie onderzochte sectoren zich optimistisch over 
hun groeivooruitzichten. 70% verwacht zelfs dat de betalingsprak-
tijken van hun klanten zullen verbeteren en velen zijn van plan vol-
gend jaar handelskrediet aan te bieden als een manier om groei te 
stimuleren via herhaalde business van klanten.

Ook in de bouwmaterialensector blijven bedrijven - ondanks het 
groeiend aantal laatbetaalde facturen - positief. 4 op 5 bedrijven 
verwachten dat hun bedrijf de komende maanden zal groeien. 
 
Hoewel bedrijven hun bezorgdheid uitspreken over een aanhou-
dende pandemie, die de wereldeconomie en de binnenlandse 
economie onder druk zet, blijft het ondernemersvertrouwen dus 
groot.
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HR

Sinds begin dit jaar wordt ingezet op 
een vernieuwd “Terug 
Naar het Werk-traject”. 

Dit traject, dat georganiseerd 
wordt vanuit de ziekenfondsen, 
heeft tot doel om de arbeidsongeschikte personen zo snel 
mogelijk te ondersteunen bij het vinden van de gepas-
te begeleiding voor de terugkeer naar de arbeidsmarkt. 
Dat kan door aangepast werk, ander werk of een oplei-
ding. Deze begeleiding wordt gecoördineerd door een  
“terug-naar-werk-coördinator” na een doorverwijzing 
door de adviserend arts of na een vraag van de per-
soon zelf.

In een volgende stap wil de federale regering inzetten op de res-
ponsabilisering van alle betrokken actoren: zowel werkgevers, 
werknemers, artsen als ziekenfondsen worden aangesproken.

Responsabilisering van werkgevers 

Een Programmawet van eind 2021 kondigde al de responsa-
bilisering van werkgevers aan. Zo werd een wetgevende basis 
ingevoerd voor een responsabiliseringsbijdrage in de vorm van 
een trimestriële werkgeversbijdrage ten belope van 0,625% op 
de bijdrageplichtige lonen.

Wie moet die responsabiliseringsbijdrage dan betalen? Enkel 
werkgevers met minstens 50 werknemers waarvan het aantal 
werknemers dat in invaliditeit (ziekte langer dan 1 jaar) treedt 
substantieel hoger is dan zowel het sectorgemiddelde als het glo-
bale gemiddelde in de private sector. Er zal voor deze oefening 
enkel rekening gehouden worden met werknemers die minstens 
drie jaar aan de slag zijn in het bedrijf en jonger zijn dan 55 jaar.

Waarom moeten deze werkgevers die responsabiliseringsbijdra-
ge betalen? Een afwijkende instroom in de invaliditeit zou een 
indicator zijn dat er binnen de onderneming zowel sprake is van 
een gebrekkige organisatie van het werk als van ontoereikende 
inspanningen om mensen met een aandoening terug te re-inte-
greren.

Vanaf dit najaar zullen werkgevers via knipperlichtsignalen wor-
den verwittigd als hun ratio ongunstig evolueert. Hierdoor kunnen 
ze gerichte acties ondernemen om een responsabiliseringsbij-

Langdurig zieke werknemers? 

Vermijd sancties
Tijdens de ministerraad van 13 mei 2022 werden 
de verdere concrete plannen in de aanpak van het 
stijgende aantal langdurig zieken, goedgekeurd. 
Zo wil de regering in een volgende fase inzetten 
op responsabilisering van onder andere werkge-
vers en arbeidsongeschikte personen.

drage te voorkomen, bijvoorbeeld inzetten op de re-integratie van 
de werknemers die tijdens de eerstvolgende maanden in invalidi-
teit dreigen terecht te komen.

De eerste responsabiliseringsbijdrages zullen wellicht vanaf 2023 
geïnd worden. Hiervoor zijn nog uitvoerende KB’s nodig om onder 
andere de criteria vast te stellen van de bovenmaatse instroom 
van werknemers in invaliditeit en om bepaalde verduidelijkingen 
aan te brengen.

Responsabilisering van werknemers 

De verantwoordelijkheid wordt niet alleen bij de werkgever ge-
legd. Ook arbeidsongeschikte personen worden gewezen op hun 
verantwoordelijkheden wat hun re-integratie betreft. Wie langdu-
rig ziek is en herhaaldelijk weigert om mee te werken aan zijn te-
rugkeer naar de arbeidsmarkt, riskeert vanaf 2023 een financiële 
sanctie.

Wie langdurig ziek is, ontvangt na 10 weken een vragenlijst van-
uit het ziekenfonds om een betere inschatting te kunnen maken 
van de resterende arbeidscapaciteiten van de persoon in kwestie. 
Wie herhaaldelijk weigert om de lijst in te vullen, zal zijn ziekte-uit-
kering met 2,5 procent zien dalen.

Heb je hier vragen over?

Heb je eventuele vragen bij wat deze maatregel voor jou betekent 
of wens je ondersteuning te krijgen bij het opzetten van een duur-
zaam re-integratiebeleid of preventieve maatregelen, neem dan 
contact met onze partner Acerta op via info.consult@acerta.be.



1 op 20 starters in  
bijberoep binnen twee 
jaar in hoofdberoep
Bijna 5% van de zelfstandigen die in 2020 in 
bijberoep zijn gestart, is twee jaar later aan de 
slag in hoofdberoep. Hiermee blijven de cijfers 
op hetzelfde niveau als vóór de coronapan-
demie, zo blijkt uit de gegevens van 12.000 
startende zelfstandigen. In welke sectoren zien 
we deze switch het meest? En in welke leef-
tijdscategorie? Els Schellens, Experte bij onze 
partner Acerta, licht het toe…

Bouw, vrije beroepen en consultancy 

Van de 12000 starters die in 2020 in bijberoep een activiteit 
opstartten, heeft zo’n 4,5% hiervan ondertussen zijn hoofdbe-
roep gemaakt. Hiermee zitten de cijfers voor het eerste co-
ronajaar 2020 op hetzelfde niveau als voordien, ondanks de 
economische onzekerheid van de afgelopen jaren.

Opvallend hierbij is dat de drempel in enkele sectoren lager 
ligt. Zo schakelden in de bouw (7%) de meeste zelfstandigen 
over van bij-naar hoofdberoep, gevolgd door de vrije beroe-
pen en consultants. Mogelijks gaat het om sectoren waarin 
de startende zelfstandige in bijberoep kon vaststellen dat er 
genoeg ruimte was om de stap te zetten naar volledige zelf-
standigheid.

Statuut van zelfstandige meer en meer aantrekkelijk 

Je job in loondienst opzeggen en de sprong wagen naar het 
leven als zelfstandige, het is een stap die niet iedereen durft 
te ondernemen. Ondertussen heeft de overheid enkele maat-
regelen in het leven geroepen om het statuut van zelfstandige 
aantrekkelijker te maken, zoals het geboorteverlof voor zelf-
standigen, betere bescherming bij ziekte, de aanpassing van 

het pensioenbedrag. En ook tijdens de coronapandemie wer-
den zelfstandigen niet in de steek gelaten door de overheid.

Ook starterskorting kan een duwtje in de rug geven om de 
sprong te wagen. Wanneer je je eigen zaak opstart, ben je 
verplicht je in te schrijven bij een sociaal verzekeringsfonds. 
De sociale bijdragen die je betaalt, worden berekend op basis 
van je inkomen van drie jaar geleden. 

Als starter is dit vastgelegd op 20,5% van je geschatte inko-
men. Als je vermoedt dat je inkomen in het eerste jaar lager 
gaat liggen, kan je een beroep doen op starterskorting, wat je 
financiële ademruimte geeft.

Vooral dertigers wagen de stap 

Opvallend, vooral dertigers maakten de overstap naar het 
voltijds zelfstandigenstatuut (5,4%), gevolgd door twintigers 
(4,7%). Dit is niet geheel onlogisch, zo blijkt uit een recente 
bevraging. 1 op de 2 twintigers overweegt een carrièreswitch 
naar een andere job en een andere sector. Waarom? Ze wil-
len een zinvol(lere) job, een betere werk-privébalans en/of een 
goede verloning. Van de twintigers die een carrièreswitch over-
wegen, denkt bijna 1 op 3 eraan om zelfstandige te worden.

Sociaal
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Eén van deze stappen is de verplichte aansluiting bij een 
sociaal verzekeringsfonds, zoals Acerta. Je betaalt elk 
kwartaal sociale bijdragen, hierdoor krijg je verschillende 

sociale rechten. 

Het eerste jaar heb je heel wat kosten: investeringen worden ge-
maakt en marketingkosten lopen op. Bovendien ben je nog maar 
net gestart met de uitbouw van je cliëntenbestand.

Elke manier om je kosten in te perken is dan fijn meegenomen!

Een redelijk grote kost bij de opstart zijn de sociale bijdragen. De 
sociale bijdragen worden berekend op je netto belastbaar inko-
men van het lopend jaar. Je betaalt eerst voorlopige sociale bij-
dragen, die nadien worden gecorrigeerd. Als voorlopige bijdrage 
betaal je een minimum bijdrage of 20,5% van je geschatte netto 
belastbaar inkomen.

Sinds 1 april 2018 kan elke startende zelfstandige in hoofdbe-
roep, voor de eerste 4 kwartalen, een beroep doen op de starters-
korting voor de sociale bijdragen. De enige voorwaarde is dat je 
in de 20 kwartalen voor de start van je activiteit niet aangesloten 
was in hoofdberoep. Dankzij deze korting verkleint men de kos-
ten voor de lage beroepsinkomens en creëert men wat financië-
le ademruimte. Zelfs de minimumbijdrage van 774,16 euro per 
kwartaal blijft een flinke hap uit je budget als je een beperkt inko-
men hebt. Daarom is er een starterskorting mogelijk, gebaseerd 
op het geschatte beroepsinkomen.

Hieronder zie je de verschillende inkomensniveaus en de voorlo-
pige sociale bijdrage of starterskorting:

Geschat inkomen 2022 Voorlopige sociale bijdrage 
per kwartaal

< 7 569,71 euro 399,78 euro
Tussen 7 569,71 en  

14 658,44 euro
20,5% per jaar op je geschat 

inkomen

> 14 658,44 euro 774,16 euro (geen 
starterskorting mogelijk)

Zelfstandigen in hoofdberoep, die starten op 1 april 2022 of later, 
krijgen bovenop de starterskorting zelfs nog een extra korting van 
100 euro op hun eerste sociale bijdrage.

 

1. Verhoogde bijdrage 

Charlotte is traiteur in bijberoep en start op 1 januari 2022 als 
zelfstandige in hoofdberoep. Ze heeft reeds belangrijke kosten 
gemaakt, voornamelijk voor materiaal en opleidingen om zich te 
specialiseren. Dankzij haar baan in bijberoep is Charlotte erin ge-
slaagd een groeiend klantenbestand uit te bouwen. 

Ze schat haar omzet op 30 000 euro en het totaal van haar kos-
ten op 6.500 euro. Haar netto beroepsinkomen is groter dan 14 
658,44. Het eerste jaar bedraagt haar sociale bijdrage 20,5% van 
haar netto belastbaar inkomen. Charlotte kan dan wel geen be-
roep doen op de starterskorting, maar dit is eigenlijk goed nieuws 
want het betekent dat ze al een mooie omzet draait!

Omzet
 

30 000 euro
Variabele kosten 1.500 euro

Vaste kosten 5.000 euro
Sociale bijdrage: 20,5% van net-

towinst voor belastingen  
(+ beheerskosten: 3,05%)

4 964,43 euro

Nettowinst voor belastingen 18 535,57 euro

2. Minimum bijdrage 

Na enkele jaren in een ziekenhuis te werken als kinesist, beslist 
Matthias om te starten in hoofdberoep. Hij kan in een groeps-
praktijk aan de slag, waardoor hij zijn kosten een stuk beperkt. Hij 
betaalt een commissie van 10% op zijn omzet. Voor de uitbreiding 
van zijn klantenbestand kan hij rekenen op doorverwijzingen via 
zijn netwerk.

Hij schat zijn omzet op 20.000 euro. Zijn beroepsinkomen is lager 
dan 14 658,44 euro maar hoger dan 7 569,70 euro. Matthias doet 
geen beroep op de starterskorting, maar kiest ervoor om voor-
lopig de minimumbijdrage te betalen. Indien zijn klantenbestand 
sterk groeit, kan hij best zijn sociale bijdragen aanpassen.

Bij het opstarten komt heel wat kijken: administratief alles in 
orde brengen, een klantenbestand uitbouwen, je financieel plan 
bekijken en zien of je investeringen nodig hebt. Een hele boter-
ham, maar onze partner Acerta helpt je op weg! Met zijn Star-
ters academie biedt Acerta je een reeks korte gratis workshops 
over de verschillende aspecten van starten als zelfstandige. Je 
steekt nieuwe inzichten op en je vormt een goed idee over wat 
je verder te doen staat als beginnende ondernemer. 

Starterskorting

Een welkomstkorting op de 
sociale bijdrage voor starters

Sociaal statuut

Enkele voorbeelden 



Juni - Juli - Augustus 2022 - Ondernemer & Zelfstandige     11            

Sociaal statuut

Omzet 20.000 euro
Variabele kosten 2.000 euro

Vaste kosten 5.000 euro
Sociale bijdrage: minimum 

bijdrage van 774,16 euro per 
kwartaal

3 096,64 euro

Nettowinst voor belastingen 9 903,36 euro

3. Starterskorting 

Jelle is afgestudeerd als psycholoog en kan aan de slag in een 
groepspraktijk. Hij betaalt een huur van 415 euro per maand, 
waardoor zijn vaste kosten stijgen.

Hij schat zijn omzet op 18.000 euro maar door de huur en andere 
vaste kosten ligt zijn inkomen tussen de 7 569,70 en 14 658,44 
euro. Hij doet een beroep op de starterskorting en betaalt een 
bijdrage van slechts 528,13 euro per kwartaal, berekend op een 
geschat inkomen van 10 000 euro

Omzet 18.000 euro
Variabele kosten  –

Vaste kosten 9.000 euro
Sociale bijdrage: starterskorting 

bijdrage  
528,13 euro per kwartaal

2 112,52 euro

Nettowinst voor belastingen 6 887,48 euro

4. Starterskorting laagste schijf 

Lies start als vroedvrouw. Ze is nog volop bezig met de uitbouw 
van haar klantenbestand. Ze zal veel kilometers rijden en wil bij-
komende opleidingen volgen.

Ze schat haar omzet op 10.000 euro. Door haar kosten hiervan 
af te trekken, landt ze bij een beroepsinkomen dat lager is dan 7 
569,71 euro en kan ze van de starterskorting genieten.

Omzet 10.000 euro
Variabele kosten  –

Vaste kosten 5.500 euro
Sociale bijdrage: 

starterskorting bijdrage 
399,78 euro per kwartaal

1 599,12 euro

Nettowinst voor belastingen 2 900,88 euro

Stel je even voor dat je hier toch de minimumbijdrage zou moeten 
betalen van 774,16 euro per kwartaal. Voor Lies betekent de star-
terskorting bijna een verdubbeling van haar netto winst!

Omzet 10.000 euro
Variabele kosten  –

Vaste kosten 5.500 euro
Sociale bijdrage: minimum 
bijdrage 774,16 euro per 

kwartaal
3 096,64 euro

Nettowinst voor belastingen 1 403,36 euro
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Maak het uzelf gemakkelijk en ga in zee met een betrouw-
bare partner die zowel uw financiën als verzekeringen 
regelt. Wij kijken tegelijkertijd naar het algemene 

plaatje en uw specifieke behoeften, en houden rekening met 
de realiteit van uw dagelijkse activiteit. 

Via de verzekeringen van onze partner AG Insurance* bieden wij 
uitgebreide en complete dekkingen op verschillende vlakken: uw 
mobiliteit, gebouwen en de inhoud ervan, arbeidsongevallen en 
uw burgerlijke aansprakelijkheid als ondernemer. We hebben ook 
aangepaste oplossingen die u of uw nabestaanden beschermen 
bij overlijden, invaliditeit of inkomensverlies. Met ons gamma 
pensioenverzekeringen zorgt u ervoor dat u niets tekortkomt 
op uw oude dag, terwijl die u vandaag belastingvoordelen op-
leveren.  

Bescherm alle facetten van uw bedrijf
Surf naar www.bnpparibasfortis.be/goedverzekerd en 
ontdek ons ruime aanbod professionele verzekeringen, 
speciaal voor u en uw bedrijf.

Waarom zou u zich via uw bank verzekeren?
 
Als bank kennen wij als geen ander uw financiële realiteit en de 
aard van de risico’s die u neemt. Kiest u voor één partner voor 
uw financiële en verzekeringsbehoeften, dan bespaart u niet 
alleen tijd, maar vooral ook geld. U hoeft maar één plek te 
bellen om uw investeringen te financieren en ze meteen te be-
schermen. Met minder administratie als gevolg. Uw contactper-
soon kan een beroep doen op verzekeringsexperts en u krijgt 
van ons gericht advies, gebaseerd op een globale kijk op uw 
financiële situatie. 

Vier onmisbare niet-levensverzekeringen 
 
Wij kunnen u doeltreffend beschermen in de vier belangrijkste 
domeinen van niet-levensverzekeringen.

·	 Uw beroepsmobiliteit: een bedrijfswagen en -fiets, be-
stelwagen, vrachtwagen, speciaal voertuig, enz. Ga zor-
geloos de baan op dankzij een optimale bescherming bij 
ongevallen, pech, diefstal of materiële schade.

·	 Uw gebouwen en hun inhoud: een handelszaak, kan-
toor, landbouwbedrijf of dokterspraktijk? Wij dekken niet 
alleen de gebouwen van uw bedrijf, maar ook het ma-

Financiën

Risico’s nemen maakt deel uit van het leven als ondernemer, maar dan het liefst berekende 
of gedekte risico’s. BNP Paribas Fortis helpt u om uzelf, uw naasten en uw onderneming te 
beschermen. Wij bieden u een globale en op maat gesneden aanpak van uw verzekeringen, 
voor alle facetten van uw activiteit. Zo kunt u zich met een gerust hart concentreren op uw 
corebusiness.

Een totaalaanpak voor een complete  
bescherming

terieel dat ze bevatten, onder meer voor brand, water-
schade en diefstal. 

·	 Ongevallen: wij zorgen ervoor dat u en uw personeels-
leden goed verzekerd zijn voor arbeidsongevallen of on-
gevallen op weg naar en van het werk. 

·	 Uw beroepsaansprakelijkheid: deze verzekering hebt 
u nodig wanneer u door een fout of ongeval schade ver-
oorzaakt bij een derde. Wij hebben globale oplossingen 
voor verschillende sectoren, die rekening houden met 
de specifieke wetgeving en risico’s. 
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Financiën

Daarbovenop hebben we ook maatoplossingen voor tal van be-
roepen, zoals bakker, tandarts, apotheker, kapper, kinesithera-
peut, restauranthouder enz.
 
Wees voorbereid op het onverwachte
 
In het leven kan er van alles gebeuren. U kunt dus maar be-
ter voorbereid zijn, zodat u, uw naasten en/of uw bedrijf niet in 
problemen komen bij onvoorziene gebeurtenissen. Wat als uw 
bedrijf tijdelijk of voor erg lange tijd zou stilvallen? Wie gaat uw 
bedrijf leiden tijdens uw afwezigheid? Wat zijn de gevolgen voor 
uw levensstandaard en die van uw naasten? Wie betaalt uw 
kredieten terug als u plots zou overlijden? Sta even stil bij deze 
vragen, om iedereen onaangename verrassingen te besparen. 
 
Wij bieden u een brede waaier aan oplossingen om u en uw 
naasten te beschermen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. 
Wij helpen u de oplossing vinden die het best aan uw situatie 
is aangepast: een verzekering die u beschermt bij arbeidson-
geschiktheid, een ongevallen- en invaliditeitsverzekering via uw 
pensioenverzekering of een schuldsaldoverzekering of verzeke-
ring met vast kapitaal. 

Leef een comfortabel leven, ook na uw pensioen
 
Het is geen geheim dat u als zelfstandige maar een klein pensioen 
geniet dat wellicht onvoldoende is om uw levensstandaard te 
behouden. Gelukkig bestaan er tal van oplossingen om op een 
fiscaal interessante manier een mooi aanvullend pensioen op te 
bouwen, zowel voor een vennootschap als natuurlijke persoon. 
Uw situatie is uniek en wij hebben de spaaroplossing die bij u 
past. Ontdek ze op www.bnpparibasfortis.be/nl/Sparen-en-
beleggen/Ontdek/Producten/Pensioen. 

En als u uw personeelsleden een goede groepsverzekering wilt 
aanbieden, bent u bij ons ook aan het goede adres. Die levert u 
niet alleen belastingvoordelen op, maar past ook binnen een aan-
trekkelijk salarispakket, om zo de beste talenten aan te trekken 
en te behouden. 

Te veel of te weinig 
verzekerd? Doe de 
test!
In enkele muisklikken krijgt u 
een persoonlijk overzicht van 
al uw beroepsverzekeringen: 
leven, niet-leven, arbeidson-
geschiktheid en pensioen. 
Voldoet u aan alle wettelijke 
verplichtingen? Beschermt u 
het onmisbare en nuttige? Zijn 
er dekkingen die elkaar over-
lappen?

Dat komt u via enkele vragen 
te weten via onze tool.

Hebt u schade?

Hulp nodig? Wij staan paraat! Onze helpdesk is dag en nacht 
bereikbaar, zeven dagen per week. Wanneer u in de problemen 
zit, staan wij klaar om u te helpen. Onze verzekeringsexperts 
begeleiden u van bij de aangifte van het schadegeval tot u een 
passende vergoeding ontvangt. 

Doe regelmatig een check-up

Een goede raad ... Doe zeker elk jaar een check-up! Een 
beetje zoals bij de dokter. Door elk jaar naar de dokter te 
gaan, verkleint u de kans op ernstige gezondheidsproble-
men. U kunt er alleen maar bij winnen: ofwel vindt u een be-
tere dekking van uw risico’s, eenzelfde dekking maar dan 
goedkoper of de zekerheid dat u correct verzekerd bent. 

Wettelijke informatie
 
*AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR 
Brussel – Btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgi-
sche verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, 
onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimont-
laan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv – Warandeberg 3, B-1000 
Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is onder dit num-
mer ingeschreven bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brus-
sel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed op 
basis van commissies, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis 
nv heeft een participatie van meer dan 10% in AG Insurance nv.

https://www.bnpparibasfortis.be/nl/Verzekeren/Ontdek/Algemeen/Check-up-verzekeringen
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Nepadvertenties op sociale media

Laat je niet misleiden
Je bent op je gemak aan het scrollen in 
jouw Facebook-overzicht en opeens ver-
schijnt er een gesponsord artikel waarin 
gedetailleerd wordt uitgelegd hoe een 
bekende Vlaming een zeer interessante 
investering deed en hiermee uitzonder-
lijk veel geld verdiende. Opgelet hier-
voor, want dit is waarschijnlijk een nep- 
advertentie.

ICT

Wat zijn nepadvertenties?
De Economische Inspectie ontving in 2019 al 147 meldingen over 
nepadvertenties. Dit is een vorm van oplichting die je tegenkomt 
op sociale media (vooral op Facebook). Je krijgt gesponsorde 
berichten te zien waarvan het merendeel gaat over het aanprijzen 
van cryptomunten (zoals bitcoins) als een middel om op een snelle 
en eenvoudige manier veel geld te verdienen. Makkelijk geldgewin 
lijkt het, maar het systeem met torenhoge winsten bestaat simpel-
weg niet en is enkel een manier om je geld afhandig te maken. 
Hiervoor worden onder andere de identiteiten van Marc Coucke, 
Gert Verhulst, Philippe Geubels, Eddy Planckaert en Stromae 
misbruikt om te getuigen over de goede resultaten zodat je vertrou-
wen wordt gewekt. Naast de investeringen in bitcoins worden ook 
heel wat namen van vrouwelijke BV’s zoals Astrid Coppens, Ann 
Lemmens, Evi Hanssen, Nathalia en Hanne Decoutere misbruikt 
om schoonheidsproducten of vermageringspillen aan te prijzen. 

Wie op de berichten klikt, komt op een andere website terecht met 
een uitgebreid artikel. Hierin wordt op een sensationele manier 
uitgelegd hoe het televisiegezicht een goede investering deed of 
zijn eigen schoonheidsproducten ontwikkelde. De tekst is zelfs 
gestaafd met een zogezegde reactie van de BV maar als je door-
leest, ontdek je vaak taalfouten. Toch kan dit soort berichten veel 
mensen om de tuin leiden. Geld dat je investeert, ben je nadien 
echter kwijt. Kocht je producten, dan komen ze meestal niet toe, 
blijken ze niet van de beloofde kwaliteit te zijn of heb je je een 
verborgen abonnement op de hals gehaald. 

Opgelet, de oplichters passen hun werkwijze steeds aan. Zo zien we 
de laatste tijd meer nepadvertenties verschijnen waar producten niet 
meer door bekende personen worden aangeprezen, maar eerder 
via zogenaamd verbluffende resultaten van onderzoeksprojecten. 
Wondermiddeltjes om zogezegd sneller te vermageren zijn daar 
een goed voorbeeld van. 

Een aantal tips
- Ga niet zomaar in op aanlokkelijke advertenties, maar lees  
 ook de kleine lettertjes. Lees in het bijzonder altijd de alge- 
 mene voorwaarden en eventuele contracten zorgvuldig  
 door.

- Ga nooit in op gratis aanbiedingen die gekoppeld worden 
 aan kosten die je op voorhand moet betalen.

- Weet met wie je te doen hebt: controleer steeds de identiteit  
 van de aanbieder en ga kritisch om met de informatie die je  
 terugvindt op internet. Vind je geen duidelijke, betrouwbare  
 gegevens? Ga dan niet in op het aanbod.

- Deel nooit persoonlijke gegevens: oplichters vragen vaak om  
 een kopie van je identiteitskaart, een foto, bewijs van je  
 domicilie of het nummer van je bankkaart of kredietkaart.  
 Soms beweren ze dat dit wettelijk verplicht is. Ga hier in ieder  
 geval niet op in.

- Informeer grondig naar het voorgestelde product, de kosten,  
 de risico’s en de rendementen. Als je niet perfect begrijpt wat  
 het aanbod precies inhoudt en wat de modaliteiten en ter- 
 mijnen zijn die gelden voor de doorverkoop van het product,  
 dan kan je de belegging beter links laten liggen. Laat je ook  
 niet onder druk zetten. 

- Last but not least: wees op je hoede voor (beloftes van)  
 buitensporige winst. Als een rendement je te mooi lijkt om waar  
 te zijn, is het dat meestal ook. Winst is nooit gegarandeerd.

Nepadvertentie gezien?
- Meld nepadvertenties ook op het Meldpunt van de FOD Econo- 
 mie en je krijgt aan het einde van jouw melding meteen advies  
 en informatie over welke stappen je nog kan ondernemen en  
 wie je daarbij kan helpen. 

- Rapporteer de nepadvertentie ook bij Facebook. Dit kan door  
 op de drie bolletjes rechtsboven in de advertentie te  
 klikken.

- Heb je toch betaald? Dien dan zeker een klacht in bij de  
 Lokale Politie in je buurt. 

https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/


Juni - Juli - Augustus 2022 - Ondernemer & Zelfstandige     17            

Veiligheid

Laat uw onderneming niet lamleggen door 
ransomware

ICT

Hoewel ze al dateren van 2017 en 2018 staan WannaCry en NotPetya nog 
vers in het geheugen gegrift.  Het was de eerste keer dat in ons land de 
gevolgen van een wereldwijde aanval met ransomware gevoeld werden. 

Begin dit jaar werden we opgeschrikt door een nieuwe familie van ransomware, 
Anatova genaamd. En ook de Amerikaanse autoriteiten vrezen een aanval tijdens 
de verkiezingen van 2020. Ransomware is zonder meer aan een opmars bezig.

Wie wordt geviseerd door ransomware?
Iedereen kan het slachtoffer worden van ransomware: van gamers tot beoefe-
naars van zelfstandige beroepen, ziekenhuizen, grote bedrijven en de overheid. In 
Frankrijk legde een ransomware recent maar liefst 120 ziekenhuizen plat. Eerder 
dit jaar was een Belgisch ziekenhuis ook al slachtoffer. In haar jaarverslag 2018 
merkte ENISA op dat de gezondheidssector in het bijzonder wordt geviseerd door 
dergelijke aanvallen. Ook in België haalden verschillende gevallen van ransomware 
dit jaar de pers.

Maar dit is het topje van de ijsberg.  Particuliere slachtoffers geven een dergelijke 
aanval zelden aan en ook bedrijven zijn niet happig om bekend te maken dat ze 
slachtoffer werden van ransomware. Naast de financiële verliezen kan ook de 
imagoschade aanzienlijk zijn voor een bedrijf.

Hoe je beschermen tegen ransomware?
Het goede nieuws is dat bescherming tegen ransomware mogelijk is.

Voor elke internetgebruiker
- Het is belangrijk dat je toestellen beschermd zijn met een antivirussoftware, maar  
 daarnaast is ook specifieke bescherming tegen ransomware een must geworden.  
 Installeer anti-ransomware, zoals Acronis Ransomware Protection, Kasper-ski  
 Anti-Ransomware Tool for Business, McAfee Ransomware Interceptor (Pilot).  
 Voor Windows 10 gebruikers: Windows Defender Antivirus.
- Daarnaast blijft het belangrijk om valse berichten op tijd te herkennen en  
 regelmatig updates uit te voeren op al je systemen.
- Maak ten slotte regelmatig back-ups voor het geval je toch slachtoffer wordt. 

Voor bedrijven 
De aanbevelingen voor elke internetgebruiker zijn natuurlijk ook belangrijk voor  
bedrijven, maar hen raden we aan om nog een stap verder te gaan.

- Voor KMO’s en zelfstandige beroepen kan een End-Point bescherming zoals  
 in de lijst hierboven, voldoende zijn. Voor grote bedrijven is een gespeciali- 
 seerde business anti-ransomware oplossing aanbevolen.
- Zorg voor een business continuity and recovery plan met een getest back- 
 up-systeem
- Zorg dat je organisatie voorbereid is op een cyberaanval. Bekijk onze webinar:  
 https://www.youtube.com/watch?v=-cHcTidmT1Y&feature=youtu.be
- Laat je IT security architecture & policy nakijken door een specialist. (inclusief  
 het beleid rond patching, user training, network segmentatie, etc.)
- Maak werk van een cybersecurity strategie.   
 Lees hier hoe je dit aanpakt: https://cyberguide.ccb.belgium.be/nl

Ransomware is een virus dat wordt geïnstalleerd op een 
toestel zonder dat de eigenaar daarvoor toestemming gaf. 
Het gijzelvirus houdt het toestel en de bestanden gegijzeld 
(geëncypteerd) en vraagt losgeld. Het goede nieuws is dat 
bescherming tegen ransomware mogelijk is.

https://www.youtube.com/watch?v=-cHcTidmT1Y&feature=youtu.be
https://cyberguide.ccb.belgium.be/nl
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Antwoord van mijn advocaat…

Een niet-concurrentiebeding  
met zelfstandige dienst-
verleners: kan dat zomaar?

Waarover gaat het?

Het gaat bijvoorbeeld over het verbod voor de dienstverlener om klan-
ten van de opdrachtgever waarmee men in aanraking komt in het ka-
der van de overeenkomst ook zelf te gaan benaderen om rechtstreeks 
diensten aan te bieden. Ook een verbod om soortgelijke activiteiten 
uit te oefenen als de onderneming waarvoor werd gewerkt valt onder 
deze noemer.  Doorgaans zal men bepalen dat het niet-concurren-
tiebeding van toepassing is tijdens de duur van de overeenkomst en 
een bepaalde periode na het beëindigen ervan. Het overtreden van 
het niet-concurrentiebeding kan aanleiding geven tot een contractuele 
schadevergoeding, waarbij het bedrag doorgaans forfaitair wordt be-
paald in de overeenkomst zelf.

Voor zelfstandige dienstverleners niet uitdrukkelijk wettelijk ge-
regeld…

Een belangrijke verduidelijking: we hebben het hier niet over een 
niet-concurrentiebeding in het kader van een arbeidsovereenkomst 
(relatie werkgever-werknemer). In die omstandigheden is een 
niet-concurrentiebeding soms ook mogelijk, maar zijn de voorwaarden 
sterk geregeld in dwingende bepalingen van de Arbeidsovereenkom-
stenwet. Zo bepaalt de wet de maximumduur en de vergoeding die 
de werkgever dient te betalen aan de werknemer. Ook het niet-con-
currentiebeding bij handelsvertegenwoordigers (werknemers) of han-
delsagenten (zelfstandigen) is wettelijk geregeld. 

… maar wel principieel toegestaan

Het feit dat de wet voor de voornoemde statuten in een specifieke 
regeling voorziet, doet geen afbreuk aan het feit dat een niet-concur-
rentiebeding ook in andere overeenkomsten kan opgenomen worden. 
De principiële contractsvrijheid laat partijen toe om een dergelijke 
clausule in hun overeenkomsten op te nemen. We zien in de praktijk 
dat dit vaak gebeurt in standaardovereenkomsten voor consultants of 
freelancers.

Mr. Jasper De fauw 
advocaat - deprevernet

jasper.defauw@deprevernet.be
Wanneer zelfstandige dienstverleners voor een 
bepaalde opdrachtgever werken, wordt doorgaans 
een schriftelijke overeenkomst afgesloten met de 
voorwaarden van de samenwerking. In deze over-
eenkomsten wordt soms een “niet-concurrentie-
beding” opgenomen. Zo is het mogelijk dat de 
dienstverlener tijdens en na het beëindigen van 
de opdracht wordt geconfronteerd met een beding 
dat haar of hem ernstig kan beknotten in moge-
lijke toekomstige activiteiten. Het beding bepaalt 
daarenboven vaak dat een eventuele overtreding 
aanleiding zal geven tot een forfaitaire schadever-
goeding.  Kan dat allemaal?
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Antwoord van mijn advocaat…
Geldigheidsvoorwaarden 

Hoewel de wet een dergelijke clausule dus niet 
uitdrukkelijk regelt, heeft de rechtspraak wel één 
en ander verder verduidelijkt. Het niet-concur-
rentiebeding vormt immers een beperking van 
een ander recht: het recht op vrij ondernemen 
(artikel II.3 WER). Het beding zal restrictief wor-
den geïnterpreteerd. Om de geoorloofdheid van 
de beperking te evalueren, laten rechters zich 
inspireren door de voorwaarden die zijn bepaald 
bij de wettelijk geregelde niet-concurrentiebedin-
gen.

Ten eerste dient het niet-concurrentiebeding be-
trekking te hebben op de duidelijk omschreven 
activiteiten die de dienstverlener heeft verstrekt 
in het kader van de samenwerkingsovereen-
komst.

Ten tweede dient het toepassingsgebied geo-
grafisch beperkt te zijn, namelijk tot de plaatsen 
waar ook werkelijk concurrentie kan uitgeoefend 
worden.  Ook dit zal afhangen van de concrete 
feitelijke omstandigheden.

Ten derde dient het beperkt te zijn in de tijd. Wat 
hier een redelijke termijn is, is opnieuw een fei-
tenkwestie. Indien bijvoorbeeld slechts een op-
dracht van één maand wordt uitgevoerd, lijkt het 
op het eerste gezicht onredelijk om een niet-con-
currentiebeding van een jaar te gaan voorzien. 
In het kader van de Arbeidsovereenkomstenwet 
bedraagt het maximum 12 maanden. Echter, het 
is mogelijk dat gelet op de aard van de activitei-
ten een langer niet-concurrentiebeding verant-
woordbaar kan zijn. In geval van betwisting, zal 
de opdrachtgever concrete elementen moeten 
aanvoeren waarom deze termijn redelijk is. 

In tegenstelling tot wat geldt onder de Arbeids-
overeenkomstenwet, dient hier geen verplichte 
vergoeding tegenover te staan. Maar ook dit kan 
contractueel voorzien worden.

In welke gevallen zal het niet-concurrentiebe-
ding (niet) spelen?

Ook hier speelt de contractsvrijheid. De partijen 
kunnen bepalen dat het niet-concurrentiebeding 
niet geldt indien de opdrachtgever zelf aan de 
oorzaak ligt van de beëindiging van de overeen-
komst (indien de opdrachtgever heeft opgezegd 
bijvoorbeeld), of indien de overeenkomst werd 
ontbonden lastens de opdrachtgever (omdat 
de opdrachtgever een contractuele wanpres-
tatie pleegde). Het is wel opletten geblazen als 
dienstverlener: indien hierover niets is bepaald 
blijft het niet-concurrentiebeding spelen, ook in-
dien de opdrachtgever aan de oorzaak ligt van 
de beëindiging van de overeenkomst. Met ande-
re woorden, zelfs dan kan de opdrachtgever zich 
nog op het niet-concurrentiebeding beroepen. 

Het Hof van Cassatie heeft dit overigens nog recent bevestigd 
in een arrest van 26 februari 2021. 

Wat bij een overtreding van het niet-concurrentiebeding?

De ondernemer die tracht een te ruim geformuleerd niet-con-
currentiebeding af te dwingen kan wel eens van een kale reis 
terugkomen. In geval van betwisting zal diegene die verbonden 
is door het niet-concurrentiebeding mogelijk opwerpen dat het 
beding te verregaand is, en daarom nietig (en dus volkomen 
onafdwingbaar). Het is ook mogelijk dat de rechter de clausule 
“matigt”. Het Hof van Cassatie laat dit toe, voor zover de “gema-
tigde versie” dan nog beantwoordt aan de bedoeling van partij-
en. Het is mogelijk om contractueel te voorzien dat voor zover 
de clausule nietig zou zijn, zij toch blijft bestaan voor het gedeel-
te dat wettelijk toegelaten is. Daardoor kan in geval van betwis-
ting het beding toch nog “gedeeltelijk overleven”. Na matiging 
kan de rechter bepalen onder welke voorwaarden de clausule 
geldt, bijvoorbeeld door de duur, de geografische toepassing of 
de geviseerde activiteiten te beperken. 

Ook bij het bepalen van de forfaitaire “schadevergoeding” heeft 
het geen zin om onrealistisch hoge bedragen op te nemen in de 
overeenkomst. Dergelijke clausules kunnen immers eveneens 
gematigd worden door de rechter, indien het om een overdreven 
bedrag gaat dat kennelijk de potentieel voorzienbare schade 
overschrijdt. Het is wel mogelijk om naast een forfaitair bedrag 
te voorzien dat, indien de werkelijke schade hoger is, deze zal 
kunnen worden gevorderd. Deze werkelijke schade dient dan 
wel bewezen te worden. Wanneer er door de opdrachtgever 
een vergoeding werd betaald om het niet-concurrentiebeding te 
respecteren, is het tevens logisch dat de clausule voorziet dat 
deze vergoeding in geval van overtreding wordt terugbetaald.

Tips and tricks 

Als ondernemer die geregeld beroep doet op zelfstandige 
dienstverleners is het begrijpelijk dat u een niet-concurrentiebe-
ding wenst in te voegen. Echter, u dient zich bewust te zijn van 
de mogelijke betwisting van een te ruim geformuleerd niet-con-
currentiebeding. De clausule dient dus duidelijk en redelijk ge-
formuleerd te worden, rekening houdend met de hiervoor ver-
melde criteria. Zoals ook vermeld in onze vorige bijdrage over 
b2b overeenkomsten (Ondernemer & Zelfstandige septem-
ber-oktober 2021, blz. 16-17): een clausule die op het eerste 
zicht mooi lijkt en in uw voordeel speelt, wordt al snel waarde-
loos indien deze in de praktijk niet kan worden afgedwongen 
voor een rechtbank. 

Als dienstverlener dient u zich bewust te zijn van de gevolgen 
van het ondertekenen van een overeenkomst met een dergelij-
ke clausule. Bespreek deze clausule voorafgaand aan het on-
dertekenen en ga na of er onderhandelingsmarge is. Indien u 
een overeenkomst onder de neus wordt geschoven, is deze im-
mers niet te nemen of te laten. Lees de ontwerpovereenkomst 
goed na en laat u adviseren door een jurist of advocaat. Indien 
de opdrachtgever blijft aandringen op het opnemen van een 
niet-concurrentiebeding, is het in ieder geval aan te bevelen om 
uitdrukkelijk te vermelden dat het beding niet zal spelen indien 
de overeenkomst wordt beëindigd omwille van een wanpresta-
tie van de opdrachtgever, om de onaangename gevolgen van 
het recente cassatie-arrest te vermijden. 
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het aNtwoorD VaN De JUrIDIsche DIeNst VaN sDZ

Juridische adviseurs van sDZ - info@sdz.be

De Heer G.Y. van Aalst vraagt ons: “Ik heb net vastgesteld dat bepaalde producten geleverd door mijn leve-
rancier, niet geschikt of zelfs gevaarlijk lijken. Wat voorziet de reglementering hieromtrent?”

"Hoe een gevaarlijk product  
laten terugroepen?"

AnTWOORD
Om het hoogste niveau van veiligheid voor de consument te 
waarborgen, moeten de marktdeelnemers onder meer:

u	 informatie over productrisico’s communiceren,
u	 de traceerbaarheid van hun producten kunnen aantonen,
u	 samenwerken bij het voorkomen van productrisico’s.

Het Centraal Meldpunt voor Producten is opgericht om de infor-
matiestroom over de veiligheid van producten en diensten te co-
ordineren.

In overeenstemming met boek IX Veiligheid van producten en 
diensten van het Wetboek van economisch recht, zijn alle markt-
deelnemers verplicht om de nodige maatregelen te nemen en 
geen producten te leveren waarvan ze weten (of hadden moeten 
weten) dat ze niet aan de vereisten van dit boek voldoen.

In welk geval moet ik het Centraal Meldpunt voor Producten 
informeren?

U moet het Centraal Meldpunt informeren wanneer een product 
of dienst (speelterrein, lift, vrijetijdsactiviteit enz.) die aan de 
consument ter beschikking wordt gesteld, risico’s inhoudt. Een 
product is immers gevaarlijk als het risico’s meebrengt voor de 
consument.

De regelgeving schrijft voor dat alleen veilige producten en dien-
sten op de markt mogen worden gebracht. Een product of dienst 
mag daarom geen risico vormen voor de gebruiker wanneer hij 
het product onder normale of redelijkerwijs voorzienbare omstan-
digheden gebruikt.

Hoe doe ik een melding van een gevaarlijk product?

u	 Door een online-formulier in te vullen dat wordt doorgeleid  

naar de Business Alert Gateway, een dienst die is opgericht 
door de Europese Commissie. 

Surf naar: https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/screen/public/
home.

Het voordeel van dit formulier: hiermee kunt u in één keer 
een corrigerende maatregel melden aan de autoriteiten van 
meerdere landen;

u	 of surf naar https://economie.fgov.be/sites/default/files/ 
 Files/Forms/Notificatieformulier-gevaarlijk-product.docx.  
 Door dit formulier in te vullen en het onmiddellijk terug te  
 sturen naar het Centraal Meldpunt via het adres bel- 
 spoc@economie.fgov.be.

Hoe doe ik een melding van een gevaarlijke dienst?

Door het Centraal Meldpunt voor Producten te verwittigen via het 
adres belspoc@economie.fgov.be.

Verplichting om een gevaarlijk product of gevaarlijke dienst 
te melden 

Als u ervan op de hoogte bent dat een product of dienst risico’s 
met zich meebrengt, bent u, met het oog op de bescherming van 
de gebruikers, verplicht om corrigerende maatregelen te nemen 
en dit product of deze dienst te melden bij de autoriteiten van de 
landen waar het op de markt is gebracht.

Bedrijven zijn soms terughoudend om dit te doen omdat ze bang 
zijn voor een negatieve reactie van hun klanten. In de praktijk stelt 
men echter precies het tegenovergestelde vast bij bedrijven die 
open kaart spelen met hun klanten. Vertrouwen en transparan-
tie zijn immers twee principes die de consumenten / gebruikers 
na aan het hart liggen.

Hoe kan ik een vraag stellen aan het Centraal Meldpunt voor 
Producten?

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid 
Centraal Meldpunt voor Producten 
Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel
Tel. : +32 2 277 53 36 - E-mail: belspoc@economie.fgov.be

Vraag 
Antwoord

Benoit RousseauPierre van schendelemilie nicosia ode Rooman Julia Cantero Pierre Boland

https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Notificatieformulier-gevaarlijk-product.docx
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Notificatieformulier-gevaarlijk-product.docx
mailto:belspoc@economie.fgov.be
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"Heb ik recht op moederschapsrust 
en hoe vraag ik het aan?"

AnTWOORD

Hoe lang kan je thuisblijven na een bevalling?

De  periode van moederschapsrust omvat 12 weken 
en bestaat uit een verplichte rustperiode en een vrij te 
kiezen deel: 
u	 Verplichte rustperiode: 1 week voor en 2 weken na  
 de bevallingsdatum.
u	 Facultatieve rustperiode: 9 weken voltijds of 18 weken  
 halftijds die je per week naar keuze kan opnemen:

o Ofwel in de 2 weken voor de verplichte 
moederschapsrust voor de bevalling

o Ofwel vanaf de 3de week tot 38 weken na 
de bevalling (telkens per 7 kalenderdagen)

Bijzondere situaties

u	 Krijg je een meerling, dan krijg je nog een week  
 voltijdse facultatieve rust of twee weken halftijdse  
 facultatieve rust extra.
u	 Moet je kindje na de geboorte nog minstens een  
 week in het ziekenhuis blijven, dan kan je vragen  
 om je moederschapsrust met nog een aantal we- 
 ken te verlengen. De verlenging komt overeen met  
 het aantal volledige weken hospitalisatie van je  
 pasgeboren kind (met een maximum van 24 weken  
 bij voltijdse rust en 48 weken bij halftijdse rust).

Contacteer je ziekenfonds (binnen de 14 dagen na 
de geboorte) en bezorg een attest opgemaakt door 
het ziekenhuis.

Duurt de hospitalisatie langer dan eerst gedacht, 
dan is er een nieuw attest nodig.

Heb je recht op moederschapsrust?

Zelfstandigen en helpers kunnen op het einde van hun zwan-
gerschap recht hebben op een vergoede rustperiode.
Er zijn wel een aantal voorwaarden:

u	 Je bent aangesloten bij een ziekenfonds.
u	 Je hebt een wachttijd van 6 maanden volbracht of bent  
 ervan vrijgesteld.
u	 Je hebt je sociale bijdragen betaald of je werd vrijgesteld  
 van die betaling.
u	 Je zet elke beroepsactiviteit stop tijdens de periode van  
 moederschapsrust. Bij halftijdse moederschapsrust  
 mag je wel halftijds werken.

Hoe vraag je moederschapsrust aan?

Vraag de moederschapsrust aan bij je ziekenfonds.
u	 Vermeld de weken waarin en hoe je je moeder 
 schapsrust wil opnemen.
u	 Voeg een medisch attest met de vermoedelijke da- 
 tum van de bevalling bij je aanvraag.

Wil je nadien je facultatief verlof toch nog veranderen, dan 
moet je dat vooraf aan je ziekenfonds laten weten.

na de geboorte

Bezorg na de geboorte een uittreksel uit de geboorteakte of 
een medisch geboorteattest aan je ziekenfonds.

Wanneer je je werk hervat

Wanneer je je werk hervat, moet je je ziekenfonds hiervan 
binnen de 2 dagen op de hoogte brengen.

Betaal je sociale bijdragen?

Je betaalt geen sociale bijdragen voor het kwartaal na het 
kwartaal waarin je bent bevallen.

Die vrijstelling heeft geen gevolgen voor je sociale rechten.

Mevr. B.O. van Antwerpen vraagt ons: “Ik ben zwanger en de bevalling 
is voorzien voor oktober. Welke zijn mijn rechten als zelfstandige? Heb ik 
recht op moederschapsrust?”
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ICT

Digitalisering

Opmars e-facturatie versnelt, vertrouwen in 
internet blijft aandachtspunt volgens Belgen

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

Uit een online bevraging bij 1000 Belgen blijkt dat de meer-
derheid (56%) in 2020 meer elektronische facturen heeft 
ontvangen. Voor 33% van de respondenten heeft 2020 

hun vertrouwen in elektronische facturatie doen toenemen. En 
ongeveer 1 op 5 bevraagde personen nam het initiatief om aan 
hun leveranciers te vragen facturen voortaan elektronisch te be-
zorgen. Tegelijk aanvaardde nagenoeg de helft (46%) het initiatief 
van bedrijven om facturen elektronisch te versturen. “Naast een 
toegenomen gebruik zien we dat Belgen meer open staan voor 
e-facturatie”, stelt Erwin De Pue, directeur-generaal van de DAV. 
“Vandaag vindt 7 op 10 personen e-facturatie zeer gebruiksvrien-
delijk, hetgeen een toename is van maar liefst 19% ten opzichte 
van 2019”, aldus Erwin De Pue.

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met 
Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der 
Gebouwen: “Op termijn dient elektronische facturatie de norm te 
worden. Naast de administratieve vereenvoudiging voor de bur-
ger, biedt e-facturatie ook het voordeel van minder papierverbruik 
en dus een reële toegevoegde waarde voor het milieu.”

Wanneer vervolgens aan burgers gevraagd wordt op welke ma-
nier zij elektronische facturen wensen te ontvangen, is er eens-
gezindheid. Zo wil drie vierde een e-factuur via mail ontvangen, in 
de mailbox van hun keuze. Op ruime afstand volgen platformen 
en applicaties waarmee facturen, kastickets en/of klantenkaarten 
beheerd kunnen worden. De voorkeur voor het gebruik van een 
platform of applicatie daalt naarmate de leeftijd van de onder-
vraagde stijgt. Uit de resultaten blijkt dat slechts 3 op 10 
Belgen platformen als Doccle en My e-Box 
gebruikt, niettegenstaande dat steeds meer 
burgers deze platformen wel kennen. Staats-
secretaris voor Digitalisering en Administratieve 
Vereenvoudiging Mathieu Michel: “Deze cijfers 
bevestigen de noodzaak voor de federale regering 
om de aangeboden tools zoals My e-Box te herbe-
kijken, en de gebruikerservaring ervan drastisch 
te verbeteren.”

Het vertrouwen in het internet om 
geldzaken te regelen is groot, maar 
is niet echt gestegen door de pan-
demie. Zo is in 2020 het vertrouwen 
van burgers om via het internet fac-
turen elektronisch te ontvangen en 

te betalen stabiel gebleven, doch op een eerder hoog niveau.

Afgezien van het online regelen van geldzaken, blijft in het alge-
meen het vertrouwen in het internet een struikelblok. Ondanks 
dat het gebruik van e-facturatie toenam als gevolg van de co-
ronapandemie, is het vertrouwen van de Belgen in het internet 
paradoxaal genoeg niet toegenomen. Er blijft een zeker wantrou-
wen om persoonlijke gegevens te verstrekken via het internet. 
Staatssecretaris Mathieu Michel is zich daarvan bewust: “Door 
het gebruik van elektronische facturatie kunnen de administratie-
ve lasten voor burgers en ondernemingen drastisch verminderd 
worden. We moeten daarom extra aandacht besteden aan het 
creëren van vertrouwen rond digitale toepassingen. Het digita-
le vertrouwen zal een specifieke pijler zijn van mijn plan Digital 
Belgium.”

Ten slotte moet rekening gehouden worden met de digitale kloof 
die zichtbaar is in de cijfers. “In de leeftijdscategorieën vanaf 45 
jaar verkiest ongeveer een derde van de Belgen om facturen op 
papier te ontvangen. We stellen vast dat ook sociaal kwetsbare 
personen de voorkeur bieden aan papieren facturatie. Bovendien 
hebben 55-plussers en sociaal kwetsbaren minder vertrouwen in 
het internet om geldzaken te regelen”, stelt Laurence Geydus-
chek, projectleider e-facturatie bij de DAV. Hieraan moet worden 
toegevoegd dat deze bevraging 
online werd uitgevoerd, en dat 
mensen die geen toegang 
hebben tot een computer 
of smartphone dus niet in 
deze statistieken opgeno-
men zijn.
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