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

Maar waar blijft  
de regering?

De concurrentiepositie van onze bedrijven wordt vandaag ernstig 
ondermijnd. Door de inflatie en de stijging van de energieprijzen 
die meteen volgde op de Covid-19-crisis, staan alle indicatoren in 

het rood.

Ons land bevindt zich midden in een enorme crisis en de kans dat bedrijven 
hun activiteiten noodgedwongen moeten stopzetten, personeel moeten 
ontslaan of zelfs hun deuren voorgoed moeten sluiten, is jammer genoeg 
reëel. 

De steunmaatregelen voor zelfstandigen en KMO’s die door de overheid 
werden genomen, zoals de mogelijkheid tot uitstel van betaling van sociale 
bijdragen, het overbruggingsrecht, het moratorium voor faillissementen en 
de tijdelijke werkloosheid, staan   helaas niet in verhouding tot de omvang 
van de kostenverhogingen die de bedrijven moeten dragen. Bovendien 
zijn ze erg restrictief, beperkt tot slechts enkele maanden en zijn ze 
daarenboven ongeschikt voor veel bedrijven die met enorme kosten worden 
geconfronteerd, zonder ze (volledig) te kunnen doorrekenen in hun prijzen. 

We moeten jammer genoeg vaststellen dat, hoewel alles erop wijst dat 
de crisis zal aanhouden, de regering opnieuw heeft gekozen voor korte-
termijn-maatregelen, terwijl structurele maatregelen zoals de belasting- en 
arbeidsmarkthervormingen alweer worden uitgesteld. 

Ook al is er ruimte voor degelijke besluitvorming, gaan de weken voorbij 
zonder dat dit gebeurt. Het gebrek aan reactiviteit van de overheid ten 
aanzien van de tsunami die op onze ondernemingen afkomt, is te gek voor 
woorden!

Naar mijn mening moeten er dringend minstens twee belangrijke maatregelen 
worden genomen: de invoering van een plafond voor de energieprijzen in 
het voordeel van de kleine economische actoren en de invoering van een 
systeem om de gevolgen van de loonindexering te verzachten.

Deze maatregelen zijn essentieel voor zelfstandigen en kleine bedrijven, 
met name degenen die welvaart scheppen en ons land in stand houden. Het 
voortbestaan   van een zeer belangrijk deel van onze economie staat op het 
spel!
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De negatieve reacties van de bur-
gers tegen het Brusselse circula-
tieplan Good Move zijn talrijk. Dat 
hebben we deze nacht nogmaals 
kunnen vaststellen in Schaerbeek. 
Voor handelaars en ondernemingen 
zijn de gevolgen van dit plan ramp-
zalig. Sommigen overwegen zelfs om 
hun activiteiten stop te zetten of te 
verhuizen. SDZ eist de intrekking 
van het plan en het herstel van de 
oorspronkelijke situatie.

Brussel

sdz eist de intrekking van het circulatieplan 
good Move

SDZ zet zich voor je in…

Good Move, zo heet het mobiliteitsplan van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Dit mobiliteitsplan werd in maart 
2020 goedgekeurd door het Brussels parlement en legt 

de grote richtlijnen vast betreffende de mobiliteit in de 19 Brussel-
se gemeenten voor de komende 10 jaar. Op 16 augustus 2022 is 
het plan ingevoerd. De doelstelling, met name het verbeteren van 
de levenskwaliteit van de Brusselaars, mag dan wel lofwaardig 
zijn, toch stelt de Interprofessionele Federatie voor Zelfstandige 
Ondernemers SDZ  vast, dat het mobiliteitsplan zeer negatieve 
effecten heeft op de economie van het gewest.

Een negatieve impact op de economische activiteit

De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is zonder eni-
ge twijfel een belangrijke uitdaging op verschillende vlakken zoals 
op de economie, op het vlak van milieu en energie, maar ook op 
sanitair en sociaal vlak. Echter is de balans dat SDZ opmaakt, 
na twee maanden vanaf de invoering van het Good Move plan, 
onherroepelijk: de negatieve impact op de economische activiteit 
van het gewest is enorm. Verschillende buurten zitten volledig 
vast en de files hinderen tal van overgangspunten. De ritten wor-
den, zowel in tijd als in afstand, verlengd. De leveringen en de 
parkeergelegenheid vormen werkelijk een groot probleem.

Gevolg: een deel van het cliënteel vermijdt de handelszaken. 
Naast de Brusselse klanten zijn ook de dagtoeristen verdwenen. 
Men vermijdt gewoon om de hoofdstad binnen te komen gelet 
op de zone 30, het verbod op toegang van bepaalde voertuigen, 

de verbreedde voetgangerszones, de prijs van de parkings, de 
niet-gecoördineerde wegwerken en het verkeer in lussen met zijn 
eenrichtingsverkeer en zijn filters.

Rampzalige gevolgen

Kortom heeft dit plan rampzalige gevolgen voor de handelaars 
en ondernemingen die er de loutere afschaffing van eisen. SDZ 
steunt de vraag van zijn leden en benadrukt dat de omvang van 
de schade die veroorzaakt wordt door dit plan, ten aanzien van 
de Brusselse ondernemers, onredelijk hoog is. Diezelfde onder-
nemers trachten te herstellen van de gevolgen van de corona-
crisis, terwijl ze door de buitensporige prijsstijgingen op vlak van 
energie, lonen en grondstoffen reeds voor bijkomende en zware 
uitdagingen komen te staan. 

Daniel Cauwel, Voorzitter van SDZ: “We zitten midden in een on-
geziene economische crisis. In deze context is het Good Move 
plan de druppel die de vaas doet overlopen voor onze Brusselse 
ondernemers, die gewoonweg dreigen te moeten vertrekken of 
de zelfs de deuren te moeten sluiten!”

De oorspronkelijke situatie herstellen

SDZ vraagt dan ook aan de Brusselse gemeenten, die het mo-
biliteitsplan moeten uitvoeren, om de oorspronkelijke situatie 
onmiddellijk te herstellen, naar het voorbeeld van de gemeente 
Anderlecht.
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SDZ zet zich voor je in…

Onaanvaardbaar!

Boetes van 509 eur worden opgelegd aan 
ondernemingen die te goeder trouw zijn! 

De laatste dagen werd de Interprofessionele Federatie voor Zelf-
standige Ondernemers SDZ benaderd door verschillende 
leden die een bedrijfsvoertuig bezitten. Naar 
aanleiding van een verkeersovertreding 
hebben deze ondernemingen een boete 
betaald en nagelaten (vermoedende dat 
dit niet nodig was), een formulier in te 
vullen om de bestuurder van de verkeer-
sovertreding te identificeren. Naar aan-
leiding van deze vergetelheid en zonder 
hiervoor enige herinnering te hebben ont-
vangen, hebben deze ondernemingen een 
voorstel van boete gekregen van maar 
liefst… 509,06 euro! 

Een wettelijke verplichting

Ondernemingen zijn wettelijk verplicht om 
de bestuurder te identificeren die de ver-
keersovertreding heeft begaan met een 
voertuig ingeschreven op de naam van 
die onderneming. De verplichting is al 
sinds enige tijd opgenomen in de wegver-
keerswet. Echter is het pas recent dat de 
niet-naleving ervan wordt bestraft, wat onvermijdelijk tot verwar-
ring leidt. 

De meeste ondernemingen betalen gewoon de boete zonder ze 
te betwisten, waardoor de zaak (in het verleden althans), werd 
afgesloten. Dat is nu anders. Het niet identificeren van de be-
stuurder kan leiden tot zware bijkomende boetes.

Onredelijk hoog

SDZ oordeelt dat de manier waarop de niet-naleving van deze 
verplichting wordt bestraft, absoluut onaanvaardbaar is omwille 
van vier redenen:

- Vooreerst wordt in het PV van overtreding niet duidelijk 
aangegeven dat dit een wettelijke verplichting is en dat 
de niet-naleving ervan kan worden gesanctioneerd.

- Vervolgens moet de overtreder worden geïdentificeerd 
in het zogenaamde “betwistingsformulier”, terwijl de on-
derneming de boete niet eens betwist. 

- Bovendien wordt er geen enkele herinnering of aanma-
ning gestuurd voor het indienen van deze gegevens, 
noch van wat de gevolgen zijn van het niet naleven van 
deze verplichting.

- Tot slot is de bijkomende boete onredelijk hoog. 

Daniel Cauwel, Voorzitter van SDZ: “We zitten midden in een 
ongeziene economische crisis waarbij de stijging van de prijzen 

onze leden, zelfstandigen en ondernemers, vaak het mes op de 
keel zet. Zij zijn te goeder trouw, worden reeds geconfronteerd 
met talrijke administratieve rompslomp en het is zowel absurd als 
contraproductief om hen een straf van die mate op te leggen voor 
een dergelijke onschuldige vergetelheid.” 

Niet blindelings bestraffen 

SDZ vraagt dan ook aan het Parket om zich mild op te stellen 
en zijn procedure te herzien: de federatie meent dat er minstens 
contact moet worden opgenomen met de betrokken ondernemin-
gen om hen de kans te geven de situatie te regulariseren vooral-
eer blindelings te bestraffen en, minstens, het overdreven hoog 
bedrag van de boetes te verminderen.

SDZ roept in ieder geval haar leden op om PV’s met de nodige 
aandacht door te nemen en de identiteit van de bestuurder tijdig 
mee te delen aan het parket. Anders riskeren ze een tweede boe-
te die fors hoger ligt dan de oorspronkelijke boete. 

Het is ook raadzaam om via de website justonweb.be/fines na te 
gaan voor welke boete u de bestuurder niet heeft geïdentificeerd 
en in voorkomend geval de identificatie alsnog digitaal door te 
geven. Dat kan nog voor boetes die dateren vanaf 1 januari 2020. 

SDZ hekelt de golf van boetes die door het Parket wordt opgelegd aan ondernemingen die 
te goeder trouw zijn en gewoonweg hebben nagelaten om een formulier in te vullen inzake 
verkeersboetes.
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SDZ zet zich voor je in…

De huidige inflatie heeft in België een record-
niveau van 12,27% bereikt. Sinds de in-
voering van de euro, heeft de inflatie nooit 

dergelijke hoogte bereikt, hetgeen SDZ ernstige 
zorgen baart. 

De bedrijven hebben net zoveel moeite als de ge-
zinnen, om de stijgende prijzen het hoofd te bie-
den. In deze context zal de automatische loonin-
dexering, die als gevolg heeft dat een reeks werk-
nemers hun loon in januari 2023 met ongeveer 
11% zullen zien stijgen, de kosten van bedrijven 
nog aanzienlijk verhogen. 

Een golf van faillissementen 

Deze kostenverhoging zal echter niet worden ge-
compenseerd door een verhoging van hun verkoopcijfers of pro-
ductie, wat absoluut problematisch is.

Na de Covid-19 crisis beschikken talrijke ondernemingen niet 
meer over de financiële reserves om zowel de prijsstijgingen als 
de stijging van de loonkosten te kunnen opvangen. Als er geen 
corrigerende maatregel komt, kunnen we ons verwachten aan een 
golf van faillissementen met talrijke ontslagen tot gevolg.

Het systeem is niet houdbaar

SDZ meent dat, hoe hoger de inflatie, hoe ernstiger de gevolgen 
voor onze bedrijven en hoe moeilijker de automatische indexering 
van de lonen te verdedigen valt. Daniel Cauwel, Voorzitter van 
SDZ: “Het systeem van de automatische loonindexering mag dan 
wel goed zijn om de koopkracht van de bevolking te vrijwaren, 
toch is dit voor veel ondernemingen op termijn gewoon niet houd-
baar, wanneer de inflatie dergelijke recordhoogtes bereikt. Zonder 
corrigerende maatregel dreigen een aantal ondernemingen ge-

Inflatie

sdz vraagt een tempering van de 
automatische loonindexering door  
de uitzonderlijk hoge inflatie

woonweg te verdwijnen!” 

SDZ doet dan ook een dringende oproep aan de overheid om de 
impact van de automatische loonindexering op de bedrijven op 
de een of andere manier te temperen, gelet op de uitzonderlijke 
omstandigheden waarin we ons bevinden. 

De bedrijven moeten beschermd worden

Zo zou een systeem van belastingvrijstelling van de loonindexe-
ring kunnen worden overwogen, om de kosten voor bedrijven te 
verminderen, zonder dat de werknemers worden ontzegd van 
een loonsverhoging, die hoe dan ook nodig is om de koopkracht 
te vrijwaren. 

Onze economie riskeert de komende jaren volledig ten onder te 
gaan, met alle gevolgen van dien, als we onze bedrijven van-
daag niet beschermen. 

De Interprofessionele Federatie voor Zelf-
standige Ondernemers SDZ vreest dat 
een groot aantal kleine ondernemingen, 
die al zwaar getroffen zijn door de feno-
menale inflatie die ons land doormaakt, 
de automatische loonindexering die in ja-
nuari 2023 zal worden doorgevoerd, niet 
zal aankunnen. SDZ doet een dringende 
oproep aan de overheid om de gevolgen 
van de automatische loonindexering te 
temperen. 
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Betalingsuitstel voor particulieren 

Elke particulier die financieel getroffen is door de energiecrisis kan zijn 
of haar verzekeraar aanspreken om betalingsuitstel te vragen van een 
woonkrediet. Het betreft hypothecaire kredieten die verleend worden 
door een verzekeraar.

Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd vanaf 1 oktober 2022 tot 
en met 31 maart 2023 en kan enkel gevraagd worden voor toekomsti-
ge (maand)aflossingen. 

Een betalingsuitstel voor een woonkrediet houdt in dat een krediet-
nemer gedurende 12 maanden geen aflossingen van kapitaal moet 
doen. De interesten blijven wel verschuldigd.   De looptijd van het kre-
diet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met ande-
re woorden: de kredietnemer zal 12 maanden langer zijn/haar krediet 
terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

De verzekeraars verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of 
administratiekosten niet aan te rekenen.

Hypothecaire leningen waarvan de terugbetaling van het kapitaal niet 
maandelijks maar pas op het einde van de looptijd gebeurt via een on-
derliggende gemengde levensverzekering komen niet in aanmerking.

Wie komt er in aanmerking? 

De verzekeraar kan toekenningsvoorwaarden opleggen, deze zijn de-
zelfde als de voorwaarden die geldig zijn in de banksector. Met name:

-  het woonkrediet is aangegaan op de hoofdverblijf 
 plaats in België van de kredietnemer(s) (op het mo- 
 ment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt ge 
 daan);

-  op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is  
 het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarreke- 
 ningen en in een beleggingsportefeuille bij een finan- 
 ciële instelling kleiner dan 10.000 EUR. Pensioenspa- 
 ren wordt hier niet in meegerekend;
-  er was op datum van 1 maart 2022 geen betalings- 
 achterstand geregistreerd in de Centrale voor Kredie- 
 ten aan Particulieren (CKP); 
-  de kredietnemer heeft een afbetalingsplan, lopende of  
 aangevraagd, bij zijn/haar energieleverancier. 

Bovenstaande is van toepassing voor particuliere klanten. On-
dernemingen die betalingsmoeilijkheden hebben als een gevolg 
van de energiecrisis nemen contact op met hun verzekeraar of 
tussenpersoon om samen te zoeken naar een oplossing op maat.

Voor te leggen bewijsstukken

De verzekeraar kan enkele bewijsstukken opvragen bij de klant 
om de aanvraag te kunnen opstarten, zoals een bewijs van het 
afbetalingsplan of de aanvraag ervan bij de energieleverancier. 
Daarnaast kan er ook een verklaring op eer gevraagd worden 
dat er betalingsmoeilijkheden ondervonden worden door de oplo-
pende energiefactuur, en dat het totaal roerend vermogen minder 
dan 10.000 EUR bedraagt.

Vragen? 

Wie betalingsproblemen ondervindt en betalingsuitstel zou willen 
aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar verzekeraar of tus-
senpersoon zo snel mogelijk te contacteren en dit zowel voor het 
woonkrediet als voor andere verzekeringsproducten.

Energiecrisis

Woonkredieten

verzekeraars verlenen uitstel van betaling 
Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars, schaart zich achter het initiatief van de bank-
sector om klanten in financiële moeilijkheden te ondersteunen door een algemeen betalingsuitstel 
van woonkredieten mogelijk te maken tot en met maart 2023. Ook voor verzekeringsproducten 
zoals, schuldsaldo- en brandverzekering, kan een klant met betalingsmoeilijkheden, steeds met 
zijn verzekeraar contact opnemen om samen naar een oplossing te zoeken. 
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Energiecrisis

Sociaal statuut van de zelfstandigen

welke sociale hulpmiddelen zijn beschikbaar?
Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de energiecrisis, kunnen een beroep doen 
op verschillende sociale maatregelen.

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen die hun activiteit stopzetten of onderbreken omwille 
van de energiecrisis kunnen onder bepaalde voorwaarden een 
beroep doen op het klassiek overbruggingsrecht.

Het overbruggingsrecht bestaat uit een uitkering gedurende 
maximum 12 maanden en het behoud van de rechten op genees-
kundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedu-
rende maximum 4 kwartalen zonder bijdragebetaling.

Het overbruggingsrecht kan onder andere worden toegekend in 
geval van een gedwongen onderbreking of stopzetting door een 
beslissing van een derde economische actor of door een gebeur-
tenis die economische impact heeft, die de activiteit rechtstreeks 
en aanzienlijk raakt.

De stijging van de energieprijzen en de daarmee gepaard gaan-
de toename van de energiekost in de totale productiekosten/
beroepskosten wordt beschouwd als een gebeurtenis met eco-
nomische impact. Zelfstandigen, helpers en meewerkende echt-
genoten die beslissen hun zelfstandige activiteit te onderbreken 
of stop te zetten omdat de uitoefening van hun zelfstandige ac-
tiviteit minder rendabel is door de stijging van de energieprijzen, 
kunnen daardoor in aanmerking komen voor het klassiek over-
bruggingsrecht. Het moet gaan om een volledige onderbreking 
van elke beroepsactiviteit gedurende minstens 7 opeenvolgende 
kalenderdagen.

Het betreft hier niet alleen de stijging van de gas- en elektrici-
teitsrekeningen die je moet betalen, maar ook de stijging van de 
brandstofprijzen (benzine, diesel, kerosine, enz.) en de stijging 
van bijvoorbeeld grondstofprijzen (ten gevolge van de stijgende 
energieprijzen).

Als je in deze situatie beroep wenst te doen op het overbrug-
gingsrecht, moet je in je aanvraag omstandig motiveren waarom 
de significante stijging van de productiekosten/beroepskosten ten 
gevolge van de energiecrisis heeft geleid tot een onderbreking 
of stopzetting van je zelfstandige activiteit. Je moet rechtvaar-
digen dat de verderzetting van je zelfstandige activiteit minder 
rendabel is wegens de significante stijging van de productiekos-
ten/beroepskosten ten gevolge van de energiecrisis. Je moet de 
bewijsstukken daarvan bij je aanvraag voegen. Die bewijsstukken 
moeten redelijkerwijze de volgende elementen aantonen:

► de impact van de energiecrisis op de productiekosten/ 
 beroepskosten van je zelfstandige activiteit;
► een sterke toename van de (voorschot)factuur voor  
 energie in 2022 ten opzichte van deze van 2021.
 Je kan deze elementen aantonen aan de hand van:

► je voorschotfacturen van gas en/of elektriciteit van  
 2021 en 2022 die een significante stijging aantonen  
 van je energiekosten en
► het bewijs van het gedeelte van deze energiekosten in  
 het totaal van je productiekosten/beroepskosten (aan  
 de hand van een balans of andere documenten).

Zonder dergelijke bewijsstukken is je aanvraag onontvankelijk.

Je moet het overbruggingsrecht aanvragen bij je sociaal verze-
keringsfonds, dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt. De 
aanvraag moet via aangetekende zending worden ingediend voor 
het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal van 
de onderbreking of stopzetting.

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Elke zelfstandige, ongeacht zijn bijdragecategorie (hoofdberoep, 
bijberoep, …) van wie de zelfstandige activiteit zwaar getroffen 
is door de energiecrisis kan een schriftelijke aanvraag indienen 
bij zijn sociaal verzekeringsfonds om de betaling van zijn sociale 
bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor ver-
hogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de 
uitkeringen. Hij verliest wel de fiscale aftrekbaarheid van de be-
taalde VAPZ-premie in 2022.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdrage van het vierde 
kwartaal van 2022. Deze moet dan betaald worden vóór 15 de-
cember 2023. Het uitstel kan niet gevraagd worden als de bijdra-
ge reeds is betaald.

Je moet je aanvraag bij je sociaal verzekeringsfonds indienen 
vóór 15 december 2022. Je aanvraag bevat tenminste de volgen-
de inlichtingen:

► je naam, voornaam en woonplaats;
► de naam en zetel van je bedrijf;
► je ondernemingsnummer;
► de redenen waarom jouw zelfstandige activiteit zwaar  
 getroffen is door de energiecrisis, waarbij je het vol- 
 gende aantoont: 

o de impact van de energiecrisis op de zelfstan-
dige activiteit en

o een sterke toename van de voorschotfactuur 
voor energie in 2022 ten opzichte van deze 
van 2021;

►je voegt bewijsstukken toe die de impact van de  
 energiecrisis op je zelfstandige activiteit en een sterke  
 toename van de voorschotfactuur voor energie in 2022  
 ten opzichte van deze van 2021 aantonen (bijvoor- 
  beeld kopie van de voorschotfacturen van 2021 en 2022
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Energiecrisis

balans of andere elementen die toelaten om het 
aandeel van het verbruik van gas en elektriciteit in 
het geheel van de beroepskosten/productiekosten 
aan te tonen).

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig 
betaald is binnen de voorziene termijn, zijn de 
verhogingen verschuldigd en zullen onrechtma-
tig genoten uitkeringen worden teruggevorderd. 

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen die zwaar getroffen worden door de 
energiecrisis, kunnen via een vereenvoudigde pro-
cedure een vermindering vragen van hun voorlopi-
ge sociale bijdragen voor het jaar 2022 (berekend 
op de beroepsinkomsten 2019) als hun geraamde 
beroepsinkomsten van het jaar 2022 lager liggen 
dan de inkomsten van 2019.

Sinds 1 januari 2022 zijn de vaste drempels voor de 
vermindering van de voorlopige sociale bijdragen 
afgeschaft. Je kan voortaan vrij het bedrag bepalen in functie van 
je geraamde inkomsten. De vermindering moet worden aange-
vraagd bij het sociaal verzekeringsfonds.

De minimumbijdrage voor de zelfstandigen in hoofdberoep, pri-
mostarters en meewerkende echtgenoten blijft behouden. Zij 
kunnen nooit minder voorlopige sociale bijdragen betalen dan die 
minimumbijdrage.

Opgelet! Als de werkelijk beroepsinkomsten van het jaar 2022 
toch hoger zijn dan het bedrag waarop de verminderde voorlo-
pige bijdragen zijn betaald, dan wordt bij de eindafrekening niet 
alleen een supplement aangerekend maar ook verhogingen.

Afbetalingsplan

Als je de bijdrage voor het vierde kwartaal van 2022 niet kan be-
talen, kan je hiervoor aan je sociaal verzekeringsfonds een afbe-
talingsplan vragen.

Als je het afbetalingsplan naleeft, heeft dat geen gevolgen voor je 
sociale uitkeringen. Je verliest wel de fiscale aftrekbaarheid van 
de betaalde VAPZ-premie in 2022.

Het afbetalingsplan verhindert niet dat verhogingen wegens laat-
tijdige betaling worden aangerekend, maar de zelfstandige kan 
via zijn sociaal verzekeringsfonds een verzoek indienen om af te 
zien van de verhogingen die aan dit afbetalingsplan verbonden 
zijn.

Als er een betalingsuitstel werd toegekend voor de bijdrage van 
het vierde kwartaal van 2022, moet het afbetalingsplan uiterlijk op 
15 december 2023 worden aangevraagd. Er kan dan een afbeta-
lingsplan worden toegekend voor maximum 24 maanden.

Als je geen betalingsuitstel vraagt voor de bijdrage van het vierde 
kwartaal van 2022, moet je het afbetalingsplan uiterlijk op 15 de-
cember 2022 aanvragen. Er kan dan een afbetalingsplan worden 
toegekend voor maximum 36 maanden.

Uiteraard kan je na het verstrijken van deze termijnen nog steeds 
een afbetalingsplan vragen aan je sociaal verzekeringsfonds. 
Maar in dat geval zijn er wel gevolgen voor je sociale rechten.

Vrijstelling van sociale bijdragen

Als je zelfstandige activiteit zwaar getroffen is door de energiecri-
sis, kan je een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van beta-
ling indienen voor de voorlopige bijdrage van het vierde kwartaal 
van 2022. Je moet zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende 
echtgeno(o)t(e) zijn.

Een aanvraag tot vrijstelling moet ingediend worden binnen de 
12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal. 
Je aanvraag voor het vierde kwartaal van 2022 moet bijgevolg 
ten laatste op 31 december 2023 worden ingediend. Je moet wel 
wachten met je aanvraag tot je de afrekening van de bijdrage van 
het vierde kwartaal van 2022 hebt ontvangen.

Starters moeten een wachttijd van 4 kwartalen respecteren. Een 
starter kan dus pas een aanvraag voor die 4 kwartalen indienen 
nadat hij 4 opeenvolgende kwartalen actief is (tenzij de activiteit 
eerder werd stopgezet).

Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen 
waarvoor je wordt vrijgesteld. Je kunt die kwartalen later wel 
nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten 
meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar 
de tijd. Bovendien vormt de vrijstelling van een kwartaalbijdrage 
uit 2022 een belemmering voor de fiscale aftrekbaarheid van de 
VAPZ-premie voor het jaar 2022.

Je kunt je aanvraag indienen via je sociaal verzekeringsfonds. 
Je moet in je aanvraag de impact van de energiecrisis op je zelf-
standige activiteit aantonen. Daarnaast moet je aantonen dat je 
voorschotfactuur voor energie in 2022 sterk is toegenomen ten 
opzichte van deze van 2021.

Aanvragen met betrekking tot andere kwartalen kunnen worden 
ingediend met een klassieke aanvraag tot vrijstelling.
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Marketing

Strategie

10 verkoopslessen uit de voetbalwereld
De voetbal- en de zakenwereld vertonen bepaalde overeenkomsten. In beide gevallen vloeit 
het eindresultaat immers voort uit het persoonlijk talent van iedere ‘speler’ apart en dat van de 
hele ploeg.  Naar aanleiding van het WK voetbal hebben de meesten onder ons onlangs wel een 
voetbalmatch gevolgd.  Wanneer we daar dieper op ingaan, dan wordt snel  duidelijk dat we 
verkoopslessen kunnen trekken uit de houding van onze grote voetbalhelden. En als we deze 
gedragsregels nu eens toepasten op ons beroepsleven?

1. Met beide benen op de grond blijven staan, maar …

In onze dagdagelijkse verkoopssituaties moeten we 
trachten om steeds met beide benen op de grond te 
blijven staan. Alvorens tot zakendoen over te gaan, 
moeten we onszelf dwingen de realiteit onder ogen te 
zien. Dat is evident. Om de anderen voorbij te steken 
moeten we evenwel al eens durven “koppen” om het 
spel naar hogere regionen te verplaatsen. Zo kunnen 
we de aandacht van onze klanten trekken en onszelf 
differentiëren. Hoe hoger je mikt, hoe meer je kunt be-
reiken.

2. Steeds het hoofd hooghouden

Laten we in alle omstandigheden verder kijken dan onze 
neus lang is. Om een goed overzicht over onze zaken 

te behouden, moeten we daadwerkelijk het hoofd hoog-
houden. Het is niet door zelfvoldaan naar onze schoen-
tippen te staren dat we kunnen zien wanneer en hoe we 
een goal kunnen scoren. 

3. Onze tegenstanders al dribbelend passeren

We zijn natuurlijk niet de enigen in de zakenwereld. Te-
genover ons staan onze klanten maar rond ons staan 
de concurrenten. Deze laatsten zullen hinderlagen leg-
gen en wij moeten weten hoe we daar zonder ongeluk-
ken door kunnen komen. Onze individuele aanpak en 
onze kennis van de verkoopstechnieken zijn natuurlijk 
belangrijke pluspunten. Een goed gerichte pas naar 
één van onze medewerkers kan evenwel helpen om 
onze tegenstanders te dubbelen. Laten we dat vooral 
niet vergeten.
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4. Onze “tackle” ontwikkelen

Van tijd tot tijd is het nodig een bikkelharde tegenstan-
der of zelfs een klant die de vastgestelde regels niet 
respecteert, te tackelen. Daar hoeven we ons niet voor 
te schamen. De reglementaire tackle maakt deel uit van 
de spelregels. Hij dient onder andere om onze tegen-
strever, indien nodig, onze wilskracht en karaktersterk-
te te tonen. Laten we evenwel de tackle “in de rug” ver-
mijden. Deze wordt immers steeds met een gele kaart 
bestraft, zowel in de voetbal- als in de zakenwereld.

5. De val van het “buitenspel” vermijden

U zult merken dat bepaalde omstandigheden ons soms 
“buitenspel” zetten of ons in een gevaarlijke positie 
brengen ten opzichte van de gevestigde regels. Laten 
we hier zo vlug mogelijk op reageren om onszelf terug 
in een normale en reguliere situatie te plaatsen. We 
moeten vooral vermijden om in ongeregelde situaties 
goals te scoren (zaken af te sluiten) want die doelpun-
ten zouden ongeldig verklaard kunnen worden. 

6. Zo goed mogelijk op het doel mikken

Het gebeurt niet zo vaak dat we ons in een ideale situ-
atie bevinden om een doelpunt te scoren (een deal af 
te sluiten). We kunnen het ons dus niet permitteren om 
naast de bal te schoppen of doelkansen te verwaarlo-
zen. We moeten iedere geboden kans aangrijpen: laten 
we goed mikken en dan hard toeslaan om te scoren. 
Ons uiteindelijk doel is immers om te scoren, nietwaar?

7.   Op elk ogenblik weten waar onze ploegmaten zich  
 bevinden

De tijd waarin de ondernemer er alleen voorstond, 
is gelukkig voorgoed voorbij. Wij hebben momen-
teel veel troeven ter beschikking: documentatie, 
internet, verantwoordelijken die daar zijn om ons 
te helpen, medewerkers, opleidingsmogelijkheden 
en seminaries... Op gelijk welk moment en in gelijk 
welke omstandigheid moeten we volledig van deze 
steun gebruik maken.

8. Onze plaats op het terrein goed kennen en op die 
plaats blijven

In een voetbalploeg heeft iedere speler zijn welbe-
paalde plaats op het terrein. De ene  staat achter-
aan, de andere vooraan, een derde linksbuiten en 
sommigen zitten zelfs op de bank. Het is duidelijk 
dat, om een optimale bezetting van het terrein te 
verkrijgen, ieder speler op zijn plaats moet blijven. 
Datzelfde principe geldt ook voor ons. Opdat de 
bekendheid en de reputatie van onze onderneming 
(en ook haar resultaten) onveranderlijk blijven, is 
het essentieel dat iedere persoon die er deel van 
uitmaakt, de aan hem toevertrouwde taak zo goed 
mogelijk uitvoert. Stel u eens een voetbalploeg voor 
waarin plotseling, zonder iemand te waarschuwen, 
twee verdedigers zouden beslissen tot de aanval 
over te gaan. Dat zou hen bij de eerste tegenaanval 
van de tegenstander zeer zuur opbreken.

9. Altijd bereid zijn om mee te spelen

Binnen een onderneming zitten we met z’n allen op 
de reservebank voor een hogere functie. We moe-
ten klaar zijn als de trainer (de directie) ons deze 
verantwoordelijkheden zal toevertrouwen. We mo-
gen vooral niet het laatste moment afwachten om 
ons voor te bereiden.

10. Vrije schoppen en strafschoppen nemen

Als we een vrije schop of een penalty kunnen ne-
men, moeten we ons vooral niet te veel vragen stel-
len en die kans onmiddellijk benutten. We moeten 
immers meer goals maken dan de tegenspelers, 
dat is nu éénmaal het doel van het spel. Klanten die 
klaarstaan om een overeenkomst te sluiten, mogen 
we niet verliezen, zeker niet wegens dubieuze re-
denen zoals tijdsgebrek, slechte weersomstandig-
heden en verre afstanden. De kans van een straf-
schop moet onmiddellijk worden gegrepen. 

Marketing
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Sociaal

Tot 1 januari 2003 diende een 
zelfstandige liefst drie maanden 
wachttijd te doorlopen vooraleer 

hij of zij ook maar één euro uitkering 
kon genieten. Dat is vervolgens terug-
gebracht tot één maand wachttijd, en 
vanaf 1 januari 2018 tot 14 dagen. 

Sinds 1 juli 2019 is de wachttijd verder 
beperkt tot 7 dagen indien het een ar-
beidsongeschiktheid van minder dan 
8 dagen betreft. Wie langer dan 7 da-
gen arbeidsongeschikt is, ontvangt als 
zelfstandige in hoofdberoep een vast 
dagbedrag, bepaald door het RIZIV, 
vanaf de eerste dag van arbeidsonge-
schiktheid. 

De termijn om een aangifte van de ar-
beidsongeschiktheid in te dienen bij het ziekenfonds bedraagt 7 
kalenderdagen na de startdag van de arbeidsongeschiktheid.

De aangifte van een verlenging, of van herval , moet binnen de 7 
dagen bij het ziekenfonds worden ingediend. 
Sinds de coronacrisis aanvaardt het RIZIV dat het getuigschrift 
van arbeidsongeschiktheid met vermelding van diagnose ook via 
e-mail wordt bezorgd.  Daarnaast blijven verzending van het pa-
pieren getuigschrift via de reguliere post, of rechtstreekse afleve-
ring bij het ziekenfonds alsnog mogelijk.
 
Bij Mutualia kunt u het getuigschrift overigens ook zelfs recht-
streeks afleveren in uw persoonlijk ziekenfondsdossier, via «My-
Mutualia».

Na erkenning van de arbeidsongeschiktheid door de Adviserend 
Arts van het ziekenfonds ontvangt de zelfstandige verschillende 
formulieren die ingevuld moeten worden terugbezorgd. Het zie-
kenfonds gaat vervolgens na of de zelfstandige wel degelijk de 
sociale bijdragen heeft betaald bij het Sociaal Verzekeringsfonds 
voor het kwartaal voorafgaand aan het risico. Blijkt dat het geval, 
dan kan het ziekenfonds de zelfstandige uitkeringen uitbetalen op 
basis van de ingevulde formulieren. 

De vaste dagbedragen van de uitkeringen worden bepaald door 
het RIZIV en hangen af van de gezinssituatie. De bedragen wor-
den regelmatig geïndexeerd. Voor een zelfstandige die gekend is 
als alleenstaande in de gezinssituatie bedroeg bijvoorbeeld het 

brutodagbedrag op 01/08/2022 € 55.95 (in een 6-dagenstelsel), 
terwijl een zelfstandige met gezinslast in aanmerking kwam voor 
een brutodagbedrag van € 70.26 als uitkering.

Het is belangrijk dat tegelijk met de opening van een dossier van 
arbeidsongeschiktheid bij het ziekenfonds de zelfstandige ook 
contact opneemt met het Sociaal Verzekeringsfonds, om na te 
gaan wat de voorwaarden zijn, en welke stappen moeten wor-
den ondernomen (en deze eventueel reeds opstarten) met het 
oog op de toekenning van een ‘gelijkstelling wegens ziekte’. Dit 
statuut biedt een aantal voordelen bij het Sociaal Verzekerings-
fonds, geeft in bepaalde gevallen recht op een hogere uitkering 
en voorziet behoud van recht voor de terugbetaling van gezond-
heidszorg.

Het is niet altijd makkelijk voor een zelfstandige om alle activitei-
ten tijdens een periode van ziekte volledig stop te zetten. 

En zelfstandige die een deel van de activiteiten wil hervatten 
tijdens de periode gedekt door een getuigschrift van arbeidson-
geschiktheid kan daarom, na minstens één dag van volledige 
arbeidsongeschiktheid, het werk deels hervatten mits hiervoor 
voorafgaand toestemming is gegeven door de Adviserend Arts 
van het ziekenfonds. 

Deze goedkeuring kan worden verkregen na aanvraag via een 
specifiek formulier. De Adviserend Arts hoeft hiervoor dus niet per 
se de patiënt zelf te ontvangen.

Gezondheidszorg 

er is veel veranderd voor de 
uitkeringsgerechtigde zelfstandigen  
in arbeidsongeschiktheid!

Er is de afgelopen 20 jaren heel wat veranderd voor de uitkeringsgerechtigde zelfstandigen  
in arbeidsongeschiktheid. Onze partner Mutualia legt u alles uit…
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Social

Goed om weten is dat een hervatting van een bezoldigde activiteit tij-
dens de periode van ziekte ook kan worden gevraagd voor een andere 
activiteit dan de activiteit uitgeoefend voorafgaand aan de arbeidson-
geschiktheid. 

Vrijwilligerswerk is eveneens mogelijk tijdens de periode van arbeids-
ongeschiktheid, maar enkel na indiening van het officiële aanvraagfor-
mulier voor de activiteit bij de Adviserend Arts, die zal nagaan of de 
activiteit verenigbaar is met de gezondheidstoestand.
 
Als de activiteiten definitief niet meer kunnen worden uitgeoefend, zal 
de Adviserend Arts, samen met u, de mogelijkheden bekijken van een 
loopbaanheroriëntering, uiteraard na de nodige opleiding. 
Bij een gedeeltelijke werkhervatting van een activiteit gedurende een 
periode van arbeidsongeschiktheid wordt de berekening van de uitke-
ringen aangepast. Tijdens de eerste 6 maanden van de gedeeltelijke 
werkhervatting blijven de vaste dagbedragen behouden voor 100%. 

Vanaf de 7e maand van de gedeeltelijke hervatting wordt het dagbedrag 
verminderd met 10%, ongeacht de inkomsten die worden verworven 
uit deze activiteit. Vanaf 1 januari van het vierde kalenderjaar volgend 
op de hervatting die is toegelaten door de Adviserend Arts worden de 
uitkeringen teruggeschroefd (van 0 tot 100%), in functie van de wer-
kelijke beroepsinkomsten van drie jaar ervoor die zijn gehaald uit het 
toegelaten werk.

Wie arbeidsongeschikt is en definitief de hulp nodig heeft van anderen 
om gewone dagelijkse handelingen uit te voeren, kan een aanvraag 
indienen voor hulp van derden (financiële steun) bij het ziekenfonds. 

De Adviserend Arts zal nagaan of voldaan is aan de toeken-
ningsvoorwaarden voor deze bijkomende uitkering. 

Tijdens de duur van de arbeidsongeschiktheid  is er geen 
bezwaar tegen een verplaatsing naar het buitenland of een 
wijziging van het land van verblijfplaats. 
 
Elk tijdelijk verblijf of elke wijziging van land van verblijfplaats 
moet worden gemeld aan het ziekenfonds minstens 15 da-
gen vóór het vertrek, zodat kan worden nagegaan of uw 
vraag verenigbaar is met uw dossier, en met het land waar 
u heen wil. 

De regels zijn immers verschillend, zowel voor een tijdelijk 
verblijf, als voor een wijziging van verblijfplaats, naargelang 
het land van keuze. 

InfoS

De vele regels en stappen vragen een grondige kennis 
van de materie. Roep gerust de ondersteuning in van 
de dienst Arbeidsongeschiktheid van Mutualia. Onze 
medewerkers zullen u graag verderhelpen (telefonisch 
op 087/30.80.87, of via een e-mail aan incapacite@mu-
tualia.be). De Adviserend Arts en de bijhorende dienst 
zullen u graag begeleiden in alle te ondernemen stap-
pen en uw vragen zo goed mogelijk proberen te beant-
woorden.
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zorgeloos ondernemen met  
Bnp paribas Fortis

GEniEt van dE voordElEn toEGEkEnd door onzE partnErs

Staat u op het punt om een eigen zaak te starten of hebt u dat net gedaan? Misschien bent u al een doorgewin-
terde ondernemer? Hoe dan ook, u wilt het beste voor uw bedrijf. Bij BNP Paribas Fortis bieden we u een kwa-
liteitsvolle begeleiding die verder gaat dan de klassieke bankdiensten. Kies de aanpak die bij u past en wij hel-
pen u de beste oplossingen te kiezen voor uw financiering, verzekeringen, betaaloplossingen en uw mobiliteit. 
 

Veel meer dan een professionele rekening

Ondernemen, dat is teamwerk. Klop dus gerust bij ons aan. In welke fase van uw project of activiteit u zich ook bevindt, wij willen uw 
vertrouwenspartner zijn en mee bouwen aan uw succes. Tijdens een eerste gesprek overlopen we verschillende zaken waaraan u zelf 
misschien nog niet dacht. Zoals een wagen die beter op uw activiteit is afgestemd, manieren om online beter zichtbaar te worden of hoe 
u zich beschermt tegen bepaalde risico’s eigen aan het ondernemerschap. Wij leren uw project kennen en zetten al onze ervaring in voor 
uw succes. 

Kansen en risico’s 

Als ondernemer geniet u niet de financiële zekerheid van een werknemer. Uw sociale dekking is minder sterk. Wat gebeurt er bijvoor-
beeld wanneer u een tijd arbeidsongeschikt bent door een ongeval of ziekte? Samen kunnen we de gevolgen voor uw naasten, uw 
vermogen of uw onderneming inschatten en daarop anticiperen. Wij hebben tal van oplossingen voor u, waaronder bescherming bij 
inkomensverlies, hospitalisatie of overlijden. Op dezelfde manier dekken wij uw beroepsaansprakelijkheid en helpen wij u de risico’s te 
beheersen die u neemt, zodat u zich met een gerust hart kunt concentreren op uw activiteit.

Omring u met experts 

U bent ongetwijfeld goed in uw vak. Maar u kunt niet in alles gespecialiseerd zijn en u ook niet alles zelf doen. U goed omringen, is één 
van de sleutels tot succes. Vroeg of laat hebt u misschien advies nodig van een jurist, een expert in digitalisering, fiscaliteit, mobiliteit, 
boekhouding, marketing, enz. In elk van die domeinen beschikken we over een netwerk van experten waar u beroep op kunt doen. Net 
als een huisarts zijn wij ideaal geplaatst om u wanneer nodig in contact te brengen met de beste specialisten.

WIJ ONDERSTEUNEN JE BIJ JE EERSTE STAPPEN IN HET 
ONDERNEMERSCHAP

Bij BNP Paribas Fortis vindt u de formule die het best past bij uw behoeften.

Maak een goede start met ons Pack Starters: 12 maanden gratis voor onze Essential 
Pro of Flex Pro professionele Packs, kortingen op uw betaaloplossingen en begelei-
ding door onze adviseurs bij uw verzekeringen, pensioen of mobiliteit.
 
Met een team van specialisten waar u altijd en overal op kunt rekenen, mag u ver-
trouwen op onze expertise. Zij verlenen u advies op kantoor, telefonisch of via video-
conference. Helemaal in lijn met uw wensen, steeds met een maximale flexibiliteit! 
 
Het Pro-aanbod van Hello Bank! is ons gratis aanbod dat compleet afgestemd is 
op zelfstandigen die hun professionele bankzaken zelf willen beheren, zonder tus-
senkomst van een adviseur. U profiteert van een reeks eenvoudige, snelle en digitale 
oplossingen op maat.  
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✆

voordElEn

Onze checklist voor startende ondernemers 
 
Er komt heel wat kijken bij de opstart van een bedrijf. Bij BNP Paribas Fortis wordt u van bij  
de eerste stappen begeleid door onze professionele adviseurs. Ze zullen u helpen een goede  
start te maken, hun ervaring en netwerk tot uw dienst stellen en begeleiden bij het beantwoorden  
van enkele zeer praktische vragen: 

�	 Welke ondernemingsvorm is het meest geschikt voor mijn project? Een vennootschap? Als natuurlijke persoon? 

�	 Hebt u een sterk businessplan? Hoe stelt u dat op? Op basis van welk model?

�	 Welke administratieve stappen zijn nodig om u te registreren in de KBO of uw btw-nummer te activeren?

�	 Hoe financiert u uw activiteiten? Er zijn heel wat mogelijkheden: krediet, crowdfunding, subsidies, leasing, enz. 

�	 Hoe digitaliseert u uw bedrijf? 

�	 Hoe beschermt u uw bedrijf en uw gezin tegen risico’s?

�	 Hoe bereidt u uw pensioen voor om uw levensstandaard te behouden wanneer u met pensioen gaat?

1 JAAR gRATIS BANKDIENSTEN
U bent net gestart met uw zaak? Profiteer de eerste twaalf maanden van een 
gratis Pack Essential Pro* of een Pack Flex Pro*. Dat bevat meteen alles 
wat u nodig hebt om uw bankzaken te regelen waar en wanneer u maar wilt: 
een professionele zichtrekening en een debetkaart, internetbankieren, enz. 
 
*Onder voorbehoud van de aanvaarding van uw aanvraag

BESCHERM UW ACTIVITEIT, UZElF EN UW NAASTEN
Ons complete gamma maatverzekeringen dekt al uw behoeften: mobiliteit, be-
roepsaansprakelijkheid, gebouwen en inhoud, arbeidsongevallen, arbeidson-
geschiktheid, enz. 
Wij stemmen onze oplossingen af op de eigenheden van uw bedrijf en sector. U 
kunt op ons rekenen. Samen met onze partner AG beschermen wij uw bedrijf. 
En vanaf twee verzekeringen krijgt u met het Pack Modulis een bundelkorting 
van 10% op uw premies.

Wilt u de beste begeleiding voor uw project of bedrijf? 
BEl ONS OP 02 433 43 31





Bijkomend fiscaal voordeel 
bij aankoop van een betaalterminal 

tot eind 2022
Dankzij het zogenaamde ‘investeringskrediet’ kunt u nog tot eind 2022 125% van 
de aankoopprijs van een nieuwe betaalterminal fiscaal aftrekken. Met dit extra 
voordeel wil de overheid ondernemers aansporen om te investeren in digitale 

ontwikkelingen tijdens de coronacrisis.

Ontdek de betaaloplossingen 
van Worldline
Meer weten:

078 15 20 37

campaigns-belgium@worldline.com

Wanneer u als ondernemer investeert, kan u in bepaalde 
gevallen een eenmalig fiscaal voordeel genieten: de zogenaamde 
‘investeringsaftrek’. Hoe groot dat voordeel is, hangt af van het 
type investering, de kost en uw type onderneming.

Digitale investeringen genieten hoger voordeel
Het systeem van de investeringsaftrek omvat ook investeringen 
in digitale vaste systemen voor betaling, facturering en 
beveiliging van informatie- en communicatietechnologie. 
Daaronder vallen bijvoorbeeld investeringen in een kassa, een 
webshop … en dus ook een betaalterminal.

In normale tijden bedroeg deze investeringsaftrek voor 
digitale investeringen 113,50%, maar de overheid heeft dit 
tot eind 2022 opgetrokken tot 125%. Zo wil ze ondernemers 
aansporen om ook tijdens de coronacrisis te investeren in 
digitale ontwikkelingen.    

Enkel voor kleine vennootschappen
De aftrek van digitale investeringen is uitsluitend voorbehouden 
voor kleine vennootschappen. Om als dusdanig beschouwd te 
worden, moet een vennootschap met rechtspersoonlijkheid op 
de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan 
één van de volgende criteria overschrijden:

 Het jaargemiddelde van het personeelsbestand is niet hoger 
dan 50 werknemers

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

 Een balanstotaal van maximaal 4,5 miljoen euro

Is uw vennootschap verbonden met één of meerdere andere 
vennootschappen? Dan moeten de criteria op het vlak van omzet 
en balanstotaal berekend worden op geconsolideerde basis.

Kasregister
Maar wat als slechts een deel van de investering voor digitale 
beveiliging is bestemd? In dat geval komt alleen het digitale 
gedeelte in aanmerking voor de verhoogde investeringsaftrek.

Enkel voor het kasregister in de horeca wordt er een 
uitzondering gemaakt op die regel. Het kasregister dient niet 
alleen voor beveiliging, maar ook voor het registreren 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.

Betaalterminal huren
Als u een betaalterminal huurt, hebt u geen recht op 
investeringsaftrek. Toch kan dit interessant zijn voor starters, 
omdat zij dan een kleiner startkapitaal nodig hebben.

22_WL_7110_SDI artikel Avantage fiscal_NL_v3.indd   1 15/06/2022   16:15
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Antwoord van mijn advocaat…

de (blijde?) intrede van de leer 
van onvoorziene omstandigheden 
in het nieuwe verbintenissenrecht

De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, 
de historisch hoge inflatie,… De laatste 
jaren worden getekend door een reeks 

ontwikkelingen die niet voorzien waren, maar 
die desalniettemin een grote impact hebben op 
de samenleving en het leven van ondernemers.

Een ondernemer die in de zomer van 2019 be-
sloot een restaurant te openen, had nooit kun-
nen voorzien dat enkele maanden later nage-
noeg de hele wereld op slot zou gaan. Hetzelfde 
geldt voor een leverancier van goederen die een 
overeenkomst voor lange termijn sloot en gedurende de looptijd wordt 
geconfronteerd met nooit geziene prijsstijgingen van grondstoffen en 
transportkosten. De voorbeelden zijn eindeloos, en de kans dat u al 
geconfronteerd bent met dergelijke situaties is groot. Voor deze geval-
len kan de toepassing van de imprevisieleer mogelijk nuttig zijn. 

Tot op vandaag was deze leer niet aanvaard in België (in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld Nederland en Duitsland): de overeenkomst diende 
hoe dan ook verder uitgevoerd te worden volgens de overeengeko-
men voorwaarden. Een schuldenaar diende zich dan al te beroepen 
op concepten als “overmacht”, wat evenwel veel verder gaat dan lou-
ter “veranderende omstandigheden”. Eigen aan de imprevisieleer is 
dat het niet noodzakelijk is dat de uitvoering van de overeenkomst 
onmogelijk is geworden, wat wel een voorwaarde is om zich te be-
roepen op overmacht. Het volstaat dat de uitvoering voor een van de 
partijen ernstig wordt bemoeilijkt. 

Om dergelijke situaties op te vangen namen contractspartijen al vaak 
zogenaamde “hardship-clausules” op in hun overeenkomst, waarbij 
men in feite de imprevisieleer contractueel opneemt. Dergelijke clau-
sules bepalen dat in geval van onvoorzienbare omstandigheden, de 
partijen opnieuw zullen onderhandelen over de prijs of andere onder-
delen van het contract. 

De toepassing van de imprevisieleer wordt de regel…
In het nieuwe verbintenissenrecht wordt de situatie volledig omge-
draaid. De toepassing van de imprevisieleer is de standaard regel: 
deze is wettelijk voorzien. Het is dus niet noodzakelijk om deze expli-
ciet op te nemen in de overeenkomst. 
Het nieuwe artikel 5.74 BW voorziet nu dat in een situatie waarin het 
economisch evenwicht tussen de partijen ernstig wordt verstoord naar 
aanleiding van een onvoorzienbare verandering van omstandigheden, 
de ene partij de andere kan uitnodigen om de overeenkomst opnieuw 
te onderhandelen met het oog op aanpassing of beëindiging ervan. 
Indien dit wordt afgewezen, of indien de heronderhandeling mislukt, 
kan één van de partijen de zaak ook voorleggen aan de rechter. 
… waarvan uitdrukkelijk contractueel kan worden afgeweken

Me Jasper de fauw 
Advocaat - deprevernet

jasper.defauw@deprevernet.be
Het Belgisch Burgerlijk Wetboek, wordt op dit ogenblik grondig 
hervormd. Stelselmatig zullen nieuwe afdelingen (“boeken”) 
van het nieuw Burgerlijk Wetboek (BW) in werking treden. 
Op 1 januari 2023 is het de beurt aan het Boek 5, “Verbin-
tenissen”. Contracten die worden afgesloten vanaf die datum 
worden beheerst door het nieuwe verbintenissenrecht. Een 
van de nieuwigheden in het nieuwe verbintenissenrecht is 
de intrede van de “leer van onvoorziene omstandigheden”, 
of de “imprevisieleer”. In het geval van onvoorziene om-
standigheden kan een overeenkomst gewijzigd worden om 
het economisch evenwicht tussen de contractspartijen te 
herstellen. Welke gevolgen heeft dit voor u als onderneming? 

Belangrijk om te noteren is dat deze nieuwe regel van “aan-
vullend recht” is. Dit betekent dat het voor contractspartijen 
perfect mogelijk is om in hun contracten op te nemen dat 
geen van de partijen toepassing kan maken van artikel 5.74 
BW. Op die manier wordt de imprevisieleer buitenspel gezet.

Wat zijn de voorwaarden?
Artikel 5.74 BW voorziet vijf voorwaarden waaraan voldaan 
moet worden om zich succesvol te beroepen op de bepaling. 

1. Er dient sprake te zijn van een wijziging van om-
standigheden die zich voltrekt na het sluiten van 
de overeenkomst en die tot gevolg heeft dat de 
uitvoering ervan buitensporig bezwarend wordt 
voor de schuldenaar in die mate dat uitvoering door 
hem redelijkerwijze niet langer kan worden geëist. 

Zoals reeds hoger opgemerkt, gaat het dus niet 
over een “onmogelijkheid” om de overeenkomst 
verder uit te voeren (i.t.t. overmacht)

2. De wijziging van omstandigheden was niet voor-
zienbaar bij het sluiten van de overeenkomst.

In Nederland, waar men de imprevisieleer al langer 
kent, werd om deze reden door een rechter ge-
weigerd om een handelshuurovereenkomst aan te 
passen omwille van de corona-maatregelen, aan-
gezien de huurovereenkomst was afgesloten op 14 
mei 2020. Toen was er reeds sprake van beperken-
de maatregelen, waardoor de coronacrisis niet lan-
ger als “niet voorzienbaar” kan worden beschouwd.

3. De wijziging van omstandigheden is niet toere-
kenbaar aan degene die zich beroept op de im-
previsie.
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Antwoord van mijn advocaat…

Me Jan van riet 
Advocaat - deprevernet

jan.vanriet@deprevernet.be

4. De schuldenaar mag het risico van de wijzigende 
omstandigheden niet op zich hebben genomen 
door bijvoorbeeld in de overeenkomst op te nemen dat 
hij ervan afziet alle, of specifiek bepaalde wijzigende 
omstandigheden in te roepen. 

5. Het beroep op de bepaling mag niet zijn uitgesloten 
door de overeenkomst (het is een regel van “aanvul-
lend recht”) of door een specifieke wet die de moge-
lijkheid uitsluit voor specifieke overeenkomsten..

Hoe vertaalt dit zich in de praktijk? 
Stel dat aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan is, hoe zal 
dit praktisch dan in zijn werk gaan? 

De wet voorziet twee stappen. In een “eerste fase” kan diegene 
die de verbintenis dient uit te voeren (bijvoorbeeld: diegene die 
moet leveren tegen een vaste prijs) aan de begunstigde van de 
verbintenis (in het voorbeeld: de klant) verzoeken om de voor-
waarden van het contract te heronderhandelen, dan wel om een 
einde te maken aan de overeenkomst. Indien partijen na her-
onderhandeling tot een akkoord komen (wijziging/beëindiging), 
dan maakt dat de (gewijzigde) overeenkomst uit. Gedurende de 
heronderhandelingsperiode dienen de partijen hun respectieve-
lijke oorspronkelijke verbintenissen te blijven nakomen.

Van een “tweede fase” is er slechts sprake indien één van de 
partijen weigert om de overeenkomst te heronderhandelen (bij-
voorbeeld omdat volgens de partij niet aan de voorwaarden van 
de imprevisieleer is voldaan), dan wel indien de heronderhan-
delingen niets opleveren binnen een redelijke termijn.

In dat geval kan één van de partijen naar de rechtbank stappen, 
met het verzoek om bepaalde voorwaarden van het contract 
(waaronder dus ook de prijs) aan te passen om het “in overeen-

stemming te brengen met hetgeen de partijen redelijkerwijze 
zouden zijn overeengekomen op het tijdstip van de contractslui-
ting, indien zij hadden rekening gehouden met de verandering 
van omstandigheden”, dan wel om het contract geheel of ge-
deeltelijk te beëindigen. 

De wet voorziet dat dergelijke vorderingen dienen te worden be-
handeld “zoals in kort geding”, waardoor in principe een snelle 
uitspraak kan worden verwacht. 

CONClUSIE 
De intrede van de imprevisieleer zorgt voor een welgekomen 
modernisering van het Belgisch verbintenissenrecht. Het zal 
wachten zijn op de eerste uitspraken, maar wij verwachten dat 
in het huidig klimaat van een snel veranderende wereld met een 
aaneenschakeling van crisissen, de imprevisieleer veelvuldig 
zal worden ingeroepen door contractspartijen. Het is van be-
lang dat ondernemers goed op de hoogte zijn van deze nieuwe 
standaard-regel en bijkomende aandacht besteden bij de op-
maak en onderhandeling van overeenkomsten. In het bijzonder 
dient u te overwegen of het al dan niet nuttig kan zijn om in de 
overeenkomst uitdrukkelijk op te nemen dat de imprevisieleer 
buiten toepassing wordt verklaard.
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hET ANTwOORD VAN DE juRiDiSChE DiENST VAN SDZ

juridische adviseurs van SDZ - info@sdz.be

Mevr. J. Vanderwegen vraagt ons: “Eén van mijn vrienden heeft me uitgelegd dat hij geniet van een vereenvoudigde BTW-regeling 
die vrijstelling geeft aan een reeks complexe formaliteiten: de vrijstellingsregeling. Kan u mij uitleggen wat dit precies inhoudt?”

“waaruit bestaat de Btw-vrijstellingsregeling 
kleine ondernemingen?”

ANTWOORD

Met de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, wordt u 
inderdaad vrijgesteld van de meeste btw-verplichtingen. U moet 
namelijk:

► geen periodieke aangiften indienen,

► geen btw aanrekenen aan uw klanten,

► geen btw storten aan de Schatkist.

Daartegenover staat dat:

► u een aangifte van aanvang, wijziging of stopzetting van  
 werkzaamheid moet indienen,

► u een intracommunautaire opgave moet indienen voor  
 door u geleverde intracommunautaire leveringen en dien- 
 sten,

► u btw-belastingplichtige blijft en bijgevolg een btw-identi- 
 ficatienummer moet hebben,

► u wel bepaalde verplichtingen hebt op het vlak van factu- 
 rering, boekhouding enzovoort,

► u geen btw in aftrek mag brengen,

► u een klantenlisting moet indienen,

► u een bijzondere btw-aangifte moet indienen in geval van  
 intracommunautaire verwervingen of diensten waarvoor  
 u de schuldenaar van de btw bent.

Voor wie is de btw-vrijstellingsregeling?

U kunt aanspraak maken op de btw-vrijstellingsregeling als het 
jaarlijks omzetcijfer van uw onderneming niet meer dan 25.000 
euro (exclusief btw) bedraagt. Het maakt niet uit welke juridische 
vorm uw onderneming heeft (natuurlijke persoon, vennootschap 
…).

Opgelet! De btw-eenheden en bepaalde sectoren (werken in on-
roerende staat, horeca, de levering van oude materialen) zijn van 
deze regeling uitgesloten. Bepaalde handelingen zijn eveneens 
uitgesloten van deze regeling (maar de betrokken onderneming 
kan wel genieten van deze regeling voor al haar andere hande-
lingen).

Hoe vraag ik de btw-vrijstellingsregeling aan?

Bestaande onderneming

Om de vrijstellingsregeling aan te vragen moet u een aangifte tot 
wijziging van een btw-identificatie (formulier 604B) indienen via 
MyMinfin. Er zijn twee mogelijke datums van inwerkingtreding:

► 1 juli: u moet de aanvraag voor 1 juni doen.

► 1 januari: u moet de aanvraag voor 15 december doen.

Nieuwe onderneming

Wanneer u uw activiteit aanvangt, moet u een aanvraag tot 
btw-identificatie (formulier 604A) indienen. U moet uw btw-rege-
ling bepalen op basis van uw geschat omzetcijfer (exclusief btw) 
en uw activiteit. Als u wilt kiezen voor de btw-vrijstellingregeling 
en als u aan de voorwaarden voldoet, duid dan uw keuze aan in 
het formulier 604A.

Vraag - Antwoord

Benoit RousseauPierre van schendelemilie nicosia ode Rooman Julia Cantero Pierre Boland
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ANTWOORD

Boek 5 “Verbintenissen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, zal 
op 1 januari 2023 inderdaad in werking treden. Deze hervorming 
herneemt in grote lijnen de regelgeving die reeds van toepassing 
was, maar herstructureert het geheel op een moderne manier 
en geeft een wettelijke grondslag voor een aantal principes die 
reeds door de rechtspraak en in de praktijk werden aanvaard. 
De nieuwe regelgeving zal betrekking hebben op contracten die 
vanaf 1 januari 2023 worden gesloten. De contracten die vóór 
deze datum werden gesloten blijven onderworpen aan de huidige 
regelgeving.

Waar moet ik rekening mee houden?

Het ontstaan van het contract wordt in veel gevallen vooraf-
gegaan door een onderhandelingsfase. De onderhandelingsfase 
wordt dan gevolgd door het al dan niet sluiten van een contract.

- In het nieuwe Burgerlijk Wetboek wordt de onderhan-
delingsfase uitgebreid gereglementeerd. Zo mogen de 
partijen de onderhandelingen niet foutief afbreken of 
onrechtmatig weigeren om te contracteren. Daarnaast 
moeten partijen ook hun informatieplichten nakomen. In 
geval van foutief afbreken van onderhandelingen kan 
de tegenpartij een schadevergoeding eisen voor de ver-
oorzaakte schade. Een voorzichtig en redelijk persoon 
wordt hierbij als foutcriterium gehanteerd.

- De offerte en de aanvaarding ervan worden eveneens 
duidelijker gereguleerd. Zo wordt bijvoorbeeld de nadruk 
gelegd op het belang van algemene voorwaarden en de 
kennisgeving ervan. Dit principe bestond reeds in de 
B2C wetgeving maar krijgt nu dus ook in het gemene 
recht een wettelijke grondslag.

- Er wordt nu ook voorzien wat er gebeurt in geval van 
“battle of forms”, met name de situatie wanneer koper en 
verkoper beiden hun algemene voorwaarden opleggen. 
In dat geval wordt de “knock-out”-regel toegepast, wat 
inhoudt dat beide algemene voorwaarden worden toe-
gepast, met uitzondering van die bepalingen die niet ver-
zoenbaar zijn. Voor die bepalingen die wegvallen wordt 
toepassing gemaakt van het gemene recht. Het is dus 
belangrijk om niet alleen in uw algemene voorwaarden 
maar ook in elk contract dat u met een medecontractant 
sluit, te vermelden dat enkel uw algemene voorwaarden 
van toepassing zijn. 

- Een laatste belangrijke wijziging in deze fase van het 
contract is dat de overeenkomst die langs elektronische 

Dhr. M. Verhoeven vraagt ons: “Ik heb in de pers gelezen dat 
nieuwe regels van toepassing zullen zijn op contracten vanaf 1 
januari. Kan u mij zeggen wat er precies zal wijzigen?”

weg is gesloten, als functionele equivalentie of als ge-
lijkwaardig beschouwd aan de papieren versie, behalve 
in een aantal gevallen die wettelijk worden bepaald. 

Eens het contract gesloten is, moet het worden uitgevoerd. 
De grote vernieuwing in deze fase is de erkenning en de wette-
lijke verankering van de “imprevisieleer”. De imprevisieleer komt 
tegemoet aan de problemen die een contractpartij ervaart om 
haar verbintenissen uit te voeren naar aanleiding van gewijzigde 
omstandigheden die hebben plaatsgevonden na het sluiten van 
de overeenkomst. Deze problematiek is vandaag meer dan ac-
tueel als we denken aan de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne 
en de inflatie waarmee we worden geconfronteerd. Wij verwijzen 
hiervoor naar het artikel van Meester De Fauw en Meester van 
Riet op p… waarin dit begrip duidelijk wordt toegelicht en toege-
past.

Tot slot zijn er belangrijke nieuwigheden inzake de beëin-
diging van het contract en de eventuele sancties die gepaard 
gaan met wanprestaties. 

- Een belangrijke verandering is de wettelijke veranke-
ring van de mogelijkheid om een contract te ontbinden, 
zonder voorafgaande gerechtelijke beslissing, indien 
de tegenpartij zich schuldig maakt aan wanprestaties 
of wanneer het duidelijk is dat de schuldenaar zijn 
verplichtingen niet tijdig zal nakomen. Uiteraard wordt 
deze mogelijkheid onderworpen aan een aantal voor-
waarden en is voorzichtigheid steeds geboden. 

- Een soortgelijke nieuwigheid is de exceptie van niet-uit-
voering. In deze situatie gaat de schuldeiser de nako-
ming van zijn verplichtingen opschorten, wanneer dui-
delijk is dat de schuldenaar zijn verbintenissen niet of 
niet tijdig zal uitvoeren.

- Tot slot wordt nu ook wettelijk voorzien in de mogelijk-
heid voor een partij om een eenzijdige prijsverminde-
ring door te voeren wanneer de niet-nakoming van de 
verbintenis niet ernstig genoeg is om de ontbinding van 
een contract te rechtvaardigen maar de schuldenaar 
zijn verbintenis niet naar behoren heeft uitgevoerd. De 
prijsvermindering moet wel evenredig zijn met het ver-
schil, op het tijdstip van de contractsluiting, tussen de 
waarde van de ontvangen prestatie en de waarde van 
de overeengekomen prestatie.

Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat een buiten-
gerechtelijke ontbinding nog steeds, achteraf, door een rechter 
kan worden getoetst. Redelijkheid en voorzichtigheid zijn dus de 
boodschap!

“verbintenissenrecht: 
welke nieuwe regels 

zullen op 1 januari 2023 
in werking treden?”
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Juridisch

Je sloot een contract met een leverancier of een klant en het 
ging niet zoals gepland. In dit geval is het altijd raadzaam 
om contact op te nemen om het probleem te melden en het 

in der minne op te lossen. Als dit niet lukt, denk dan niet te snel 
aan juridische stappen, die je veel tijd en geld kunnen kosten en 
kunnen leiden tot een resultaat dat je misschien niet wou. 

75% succes

Probeer eerst de minnelijke schikking: sneller, flexibeler en daar-
door vaker bevredigend met gemiddeld 75% succes! Het kan 
gaan om arbitrage waarbij een of meer mensen naar de partijen 
zullen luisteren en vervolgens beslissen, ofwel om bemiddeling 
waarbij een derde partij naar behoren is opgeleid om de com-
municatie te herstellen en de partijen te helpen een oplossing te 
vinden waarin ze zich beiden kunnen vinden (win-win)! 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen geschillen: 

-	 die u wellicht hebt met een consument voor wie u be-
paalde wettelijke verplichtingen moet nakomen, zoals 
het zichtbaar en toegankelijk maken van uw contactge-
gevens en toegang tot uw klachtenbehandelingsdienst, 
het waarborgen van de afhandeling van klachten door te 
proberen deze minnelijk te regelen en vervolgens, als er 
geen oplossing is, de consument door te verwijzen naar 
een officieel gekwalificeerde instantie om dergelijke ge-
schillen te behandelen. Bij gebreke daarvan zal dit de 
Consumentenombudsdienst zijn; 

-	 die u met een andere handelaar zou kunnen hebben.

In ieder geval is het belangrijk een geschil op te lossen, om vanuit 
een goede basis een commerciële relatie uit te bouwen die even-
wichtig en gunstig is voor alle partijen. 

Competentie, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en vertrou-
welijkheid

Om dit te bereiken, is het gebruik van minnelijke geschillenbe-
slechting vaak efficiënter in resultaat en in tijd. Er bestaan ver-

Minnelijke geschillenbeslechting

een geschil: denk 
niet alleen aan een 
gerechtelijke procedure!

schillende formules met specifieke kenmerken. Een daarvan be-
treft bemiddeling door erkende bemiddelaars. Deze waarborgen 
niet alleen competentie, maar ook onafhankelijkheid, onpartijdig-
heid en vertrouwelijkheid. Wat wordt gezegd of uitgewisseld in 
het kader van de bemiddeling, zal binnen de bemiddeling blijven. 
Bovendien kan een bemiddelingsovereenkomst die is bereikt 
met de hulp van een erkende bemiddelaar, indien u dat wenst, 
door een rechter worden goedgekeurd om hem dezelfde uitvoer-
baarheid te geven als een vonnis. Bemiddeling heeft een gemid-
deld succespercentage van 80%, waarbij de oplossing door de 
partijen zelf werd bekomen en dus een maximale kans heeft te 
worden uitgevoerd, zonder gebruik te moeten maken van andere 
tijdrovende en dure procedures. 

Een platform van de FOD Economie

Wenst u hier meer over te weten? Bezoek Belmed, het platform 
van de Federale Overheidsdienst Economie, dat informatie biedt 
en de mogelijkheid om een minnelijke schikking aan te vragen. 
Afhankelijk van uw geschil worden u verschillende neutrale be-
middelaars voorgesteld die bevoegd zijn om in uw geschil tussen 
te komen. 

Vergeet niet dat een minnelijke schikking, zelfs als u ervoor be-
taalt, steeds sneller en minder duur is dan een gerechtelijke pro-
cedure en dat deze u een oplossing verzekert die u en de andere 
partij zullen hebben goedgekeurd.

Info
Voor meer informatie kan u het team van Belmed per e-mail 
contacteren: belmed@economie.fgov.be

Hebt u een geschil met een leverancier of een klant? Probeer eerst de min-
nelijke schikking: sneller, flexibeler en daardoor vaker bevredigend! De FOD 
Economie heeft een platform ontwikkeld om je hierbij te helpen: Belm-
ed dat informatie biedt en de mogelijkheid om een minnelijke schikking  
aan te vragen…



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

voor een correcte vergoeding

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

WIJ WILLEN 
EEN REDELIJK 
 PENSIOEN!!!

STOP MET DE ONREchTvaaRDig- 
hEiD!

een Hele loopbaan  
voor peanuts!

stop Met discriMinatie van de gepensioneerden




