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Beste ondernemer,
Wie zijn geschiedenis een beetje kent, weet dat er op bepaalde momenten keerpunten waren die de loop van de dingen definitief veranderden. Meestal kennen we die uit de boeken, heel soms maken we ze
zelf mee. Dat is wat er ons dit jaar overkomen is. We weten nu al dat er
voor de rest van ons leven een tijd voor en nà corona zal zijn. Sommige
dingen zullen nooit meer zijn wat ze waren, en in bepaalde gevallen is
dit zelfs een goede zaak.
Corona is vooral een economische ramp geweest. Deze ongeziene econo-
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mische stilstand kwam het hardst aan in typische kmo-sectoren. En hoewel
we na een jaar van grote crisis een jaar van zeer sterke groei verwachten, zal
er voor vele jaren een blijvende impact zijn op onze welvaart. Voor UNIZO
betekent dit vooral dat we de afgelopen maanden hebben kunnen laten
zien waar we voor dienen. In een nooit geziene ontplooiing van mensen en
middelen hebben we geprobeerd er voor elke zelfstandige ondernemer te
zijn. In eerste instantie wilden we voor jou de betrouwbare leverancier van
informatie zijn. Meer dan 50.000 ondernemers hebben op twee maanden
tijd gebruik gemaakt van onze diensten om te weten hoe de vork aan de
steel zat: wie mocht openen of moest sluiten? Wie kon welke ondersteuning
krijgen? Daarnaast speelden we zowel op federaal als op Vlaams en Brussels
vlak onze rol om de nodige ondersteuning tot stand te brengen om ondernemingen door deze crisis te halen. En we kijken verder dan dat: ook in de
relanceplannen staat een duidelijke UNIZO-stempel.

“ Lokale ondernemers
verenigingen kwamen
digitaal of zelfs fysiek
samen om te kijken hoe
ondernemers een hart
onder de riem gestoken
kon worden.”
DANNY VAN ASSCHE
UNIZO-GEDELEGEERD BESTUURDER

Colofon
Redactie en samenstelling: Herman Van Waes, Michiel Verhamme en Anna Craps

Danny.VanAssche@unizo.be

We hebben onze dienstverlening zeer snel aangepast aan het nieuwe normaal. Na jaren gepalaver over digitalisering, hebben we met zijn allen op
enkele weken tijd leren telewerken. Ook UNIZO ontwikkelde een begeleidings- en opleidingsaanbod via digitale kanalen. Erg trots zijn we op onze
starterswerking die na een aanvankelijke dip in juni een record aantal starters
heeft begeleid, ondanks corona. En tot slot zijn we zelfs mensen bij elkaar
blijven brengen. Lokale ondernemersverenigingen kwamen digitaal of zelfs
fysiek samen om te kijken hoe ondernemers een hart onder de riem gestoken kon worden. Samen met partners Liantis en Dyzo probeerden we er ook
te zijn voor zelfstandige ondernemers die het zeer moeilijk hadden.
Het zal nooit meer hetzelfde worden. De impact van corona zullen we nog
jarenlang meedragen. Maar we hebben ons niet laten doen. We staan klaar
om een nieuw ondernemend hoofdstuk te schrijven. Want dat is de enige
manier om er bovenop te komen. En dat zullen we doen ook.

Danny.

Verantwoordelijke uitgever: Luc Missinne, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
Vormgeving: www.wils-peeters.be
© UNIZO vzw.
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Belangenbehartiging in
coronatijden

sche aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid met de eenvoudige vermelding
‘CORONA’ of ‘COVID-19’. De overmachtssituatie en vereenvoudigde procedure
werden verlengd t.e.m. 31 augustus 2020
en op aandringen van UNIZO voor de
zwaarst getroffen sectoren en bedrijven
t.e.m. 31 december 2020.
UNIZO slaagde er ook in het wetsvoorstel
af te zwakken waardoor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht met terugwerkende kracht niet langer zou worden
meegeteld in het verloop van de opzeggingstermijn van ontslagen werknemers.

UNIZO in de bres,
van lockdown tot exit

De afgezwakte ‘corona-ontslagwet’ laat
ontslagen (uit de niet verdachte periode)
vóór 1 maart nu ongemoeid en introduceert het schorsend karakter van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht pas
vanaf haar publicatiedatum (22 juni 2020).

In een doorsnee werkjaar
verwerkt de UNIZO
Ondernemerslijn zo’n 30.000
vragen. Op het hoogtepunt van
de coronalockdown, tussen
half maart tot half mei, waren
dat er zo’n 500 per dag!
De verwarring was groot
bij bezorgde ondernemers
die niet wisten of hun zaak
nu dicht moest of niet en
onder welke voorwaarden
ze eventueel konden blijven
doorwerken. Met de hulp
van collega’s uit alle UNIZOgeledingen, zowel Nationaal
als Provinciaal, die tot ’s avonds
laat en in de weekends vragen
beantwoordden, slaagde
de Ondernemerslijn erin de
tsunami van coronavragen
te verwerken. (meer hierover
in ‘UNIZO adviseert en
informeert’)
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Inmiddels focuste het lobbywerk
van UNIZO op:
•

•

•

Duidelijkheid over de regelgeving:
wie mocht nog open blijven en onder
welke voorwaarden?
Verkrijgen dat zo veel mogelijk
ondernemers zo snel mogelijk hun
activiteit veilig konden hernemen.
Steunmaatregelen om ondernemers
die moesten sluiten of hun activiteiten ernstig moesten afbouwen, door
de crisis te loodsen.

Door intensieve contacten met kabinetsmedewerkers van het federale tot het lokale
niveau, het crisiscentrum, de Expertengroep
(GEES), de ERMG (Economic Risk Management Group, waarin UNIZO is vertegenwoordigd) tot rechtstreeks bij de bevoegde ministers konden we voortdurend up-to-date
informatie brengen, op de UNIZO-website,
via speciale coronanieuwsbrieven en een
UNIZO-journaal waarin Danny Van Assche
dagelijks een overzicht gaf van onze acties
en strijdpunten. Via Facebook-Live posts
kregen ondernemers en sectororganisaties

tekst en uitleg over specifieke onderwerpen,
gelinkt aan corona.

UNIZO lag mee
aan de basis van
een werkbare set
richtlijnen om veilig
te heropstarten.
Naarmate een voorzichtige exit uit de lockdown zich aankondigde wees UNIZO op de
inconsistenties en onlogische bepalingen in
de Ministeriële Besluiten en de ‘FAQ’s’ van
het Crisiscentrum. UNIZO bleef aandringen
op bijsturingen van de lijst van ondernemingen die al dan niet mochten open blijven
en op meer duidelijkheid voor onder meer
kappers, bouwondernemingen, opticiens,
wassalons, tankstations, schoonheidssalons, pedicures, fotografen, tuinaannemers,
droogkuis, fietsenwinkels en andere zwaar
getroffen sectoren. Vanuit de Groep van 10
lag UNIZO mee aan de basis van de ‘Generieke Gids om de verspreiding van COVID19 op het werk tegen te gaan’, met een

duidelijke, werkbare set van richtlijnen om
op een veilige manier bedrijfsactiviteiten te
herstarten. UNIZO nam ook het initiatief
voor de ‘Gids voor de heropening van
winkels en kantoorruimten’, met de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen kleinhandelaars/zelfstandigen, hun personeel
en hun klanten, zodat de winkels een week
vroeger dan gepland konden openen.
Uiteraard waren ook veel van de inspanningen van UNIZO gericht op inkomensbeschermende maatregelen voor ondernemers en anderzijds maatregelen om de
levensvatbaarheid van ondernemingen
op langere termijn te garanderen. Die vormen de hoofdbrok van deze lijst UNIZOrealisaties in dit bijzondere werkjaar.

1. TIJDELIJKE 			
WERKLOOSHEID 		
DOOR OVERMACHT
Onder zeer stevige druk vanuit UNIZO
gaf de regering na het uitbreken van de
coronacrisis aan werkgevers die werk-

nemers tijdelijk werkloos moesten stellen,
uiteindelijk de mogelijkheid om hiervoor een
beroep te doen op het stelsel van tijdelijke
werkloosheid wegens overmacht, en wel
via een sterk vereenvoudigde procedure,
zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Alle aanvragen voor
tijdelijke werkloosheid
wegens overmacht
werden én worden
automatisch aanvaard.
Zo verviel voor de werkgever de vereiste
mededeling aan het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA, kon hij
zonder formaliteiten overstappen van
tijdelijke werkloosheid om economische
redenen naar de tijdelijke werkloosheid
wegens overmacht, diende hij geen controlekaarten C3.2A af te leveren … Alle
aanvragen voor tijdelijke werkloosheid
wegens overmacht werden én worden
automatisch aanvaard via een elektroni-

De toepassing van de wet werd bovendien beperkt tot de ontslagen tijdens deze
corona-overmachtssituatie en dus niet als
principe geponeerd.

2. QUARANTAINE-ATTEST
IN DE PLAATS 		
VAN GEWAARBORGD
LOON VOOR 		
ARBEIDSONGESCHIKTEN
Om de verdere verspreiding van het virus
tegen te gaan, konden artsen op basis van
een telefonisch consult al wie Covid-19symptomen had (maar niet noodzakelijk
ziek of besmet was), quasi automatisch,
maar vaak preventief een week arbeidsongeschikt verklaren. Een zeer begrijpelijke maatregel, maar met verregaande
gevolgen voor werkgevers, die voor al deze
mensen een gewaarborgd loon moesten
betalen. Op vraag van UNIZO kwam er
een quarantaine-attest dat artsen konden
gebruiken voor personen die in contact
waren geweest met een hoog risicopatiënt,
zonder dat ze zelf noodzakelijk ziek waren.
Zo kunnen deze werknemers voortaan van
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Terwijl het overbruggingsrecht normaal
enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep
geldt, maakte UNIZO het mogelijk dat
voortaan ook zelfstandigen in bijberoep,
met een jaarinkomen tussen 6.996 euro
en 13.993 euro, die hun inkomen ook vaak
zagen teruglopen, er gebruik van maken en
een halve uitkering kunnen aan vragen.
Voor heropstartende zelfstandigen met een
toch sterk teruggelopen omzet en wankele
rendabiliteit voerde de regering bovendien
ter compensatie een relance-overbruggingsrecht in voor de maanden juni, juli en
augustus.

thuis uit werken (ze zijn immers niet ziek)
of, als dat niet mogelijk is, terugvallen op
tijdelijke werkloosheid. De werkgever is dan
niet langer verplicht om gewaarborgd loon
te betalen. Dit systeem kan ook onverkort
worden toegepast voor werknemers die
na de versoepelingen terugkeren uit hoog
risicogebieden (code rood).

3. OVERBRUGGINGSRECHT
WERD ECHTE 		
‘BIJSTANDSVERZEKERING’
Sinds 2016 is er voor zelfstandigen een zogenaamd overbruggingsrecht: ze kunnen
een vervangingsinkomen krijgen gedurende
maximaal 12 maanden, waarin ze geen
sociale bijdragen moeten betalen, maar
wel hun sociale rechten behouden. In de
praktijk konden enkel ondernemers in moeilijkheden en onder heel wat beperkende
voorwaarden er een beroep op doen, en zo
bleek het overbruggingsrecht vóór de crisis
geen succes.
Door de verplichte lockdown en de invoering van verschillende hygiënemaatregelen
werden opeens heel veel zelfstandigen
verplicht hun activiteiten te onderbreken.
Naast hun vaste kosten die veelal bleven
doorlopen, hadden ze geen of amper een
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inkomen. UNIZO ijverde daarom voor een
crisis-overbruggingsrecht, sneller en soepeler uit te keren en onder minder strikte
voorwaarden: het werd niet langer verplicht
de hoofdverblijfplaats in België te hebben
en al 4 kwartelen sociale bijdragen betaald
te hebben. Zodoende hebben nu ook starters er recht op.

Een crisisoverbruggingsrecht voor, ook
voor starters.
Het crisis-overbruggingsrecht bedraagt
1.291,69 euro of 1.614,10 euro voor zelfstandigen met gezinslast. Tot eind juni
kregen zelfstandigen die verplicht waren
om hun activiteiten te onderbreken of
beperken automatisch toegang tot het crisis-overbruggingsrecht. Ook andere zelfstandigen met sterk teruglopende inkomsten konden dit vervangingsinkomen aanvragen als ze 7 opeenvolgende dagen hun
activiteiten moesten onderbreken. Voor
juli en augustus werd het systeem van het
crisis-overbruggingsrecht verlengd, mits
enkele extra modaliteiten.

Vanaf september wordt het crisis-overbruggingsrecht voor verplichte onderbrekingen
verlengd tot het einde van het jaar, het relance overbruggingsrecht tot eind oktober.

4. GEWESTELIJKE NETTO
COMPENSATIEPREMIES
De Vlaamse regering reageerde snel op de
vraag van UNIZO om bedrijven in liquiditeitsnood te ondersteunen met de coronahinderpremie (gebaseerd op de hinderpremie
openbare werken) via VLAIO.
Zo kregen alle bedrijven die verplicht gesloten waren van 18 maart tot en met 5 april
2020, snel 4000 euro uitbetaald. Wie na
6 april nog verplicht diende te sluiten kreeg
een extra sluitingspremie van 160 euro per
extra verplichte sluitingsdag.
UNIZO kaartte vervolgens aan dat ook heel
wat niet gesloten bedrijven ten gevolge van
corona hun inkomsten drastisch zagen dalen en in liquiditeitsnood zouden komen.
De Vlaamse regering reageerde hierop
met een eenmalige compensatiepremie
van 3000 euro, voor bedrijven die tussen
15 maart en 30 april 2020 een omzetdaling
kenden van minstens 60%. Dankzij het lobbywerk van UNIZO moest dit ook niet langer gebonden zijn aan een fysieke locatie,
zodat ook bijberoepers en freelancers van
deze premie konden genieten.

Voor ondernemers die na een verplichte sluiting opnieuw openden, maar toch nog een
zwaar omzetverlies ondervonden (minstens
60%), kwam er ook nog een corona-ondersteuningspremie (2000 euro).

Ook bij de
Brusselse Regering
bepleitte UNIZO
compensatiepremies.
Ook bij de Brusselse Regering bepleitte UNIZO
gelijkaardige compensatiepremies. Dit leidde
snel tot een premie van éénmalige forfaitaire premie van 4.000 euro voor alle bedrijven
die verplicht gesloten waren tussen maart en
midden mei. Bijna 20.000 Brusselse ondernemers ontvingen deze premie. Nadien volgde
ook een éénmalige compensatiepremie voor
16.000 ondernemers die tussen 15 maart en
30 april 2020 een belangrijke omzetdaling kenden, maar niet verplicht moesten sluiten. Voor
de culturele sector werden premies voorzien
van 2.000 en 1.500 euro.
Naarmate zich een tweede coronagolf aankondigde met nieuwe beperkende maatregelen die
vooral de horeca-, retail- en de eventsector met
de rug tegen de muur zetten, onderhandelden
UNIZO en haar aangesloten sectororganisaties
over een nieuw steunpakket met de Vlaamse
regering.
Dit leidde tot het Vlaams beschermings
mechanisme, een ondersteuningspremie van
maximum 15.000 euro voor ondernemers die
tussen 1 augustus en 30 september hun omzet
met 60% of meer zien dalen in vergelijking met
dezelfde periode in 2019.
Bovendien bekwam UNIZO bij de federale overheid dat deze premies fiscaal vrijgesteld zijn.
Deze keer worden de premies die één overheid
geeft, niet terug deels afgenomen door een andere overheid: bruto premie is dus netto.
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vorm van een voorschot, uitbetaald door
VLAIO, dat niet moet worden terugbetaald
als het event niet kan doorgaan ten gevolge van corona.
Naar aanleiding van de coronacrisis en op
basis van vragen van ondernemers vroeg
UNIZO ook een nieuwe uitbreiding van de
succesvolle Vlaamse winwinlening, meer
bepaald van de maximale bedragen en van
de maximale looptijd ervan.
Op basis van UNIZO-voorstellen besliste
de Vlaamse Regering onder andere om
het maximale bedrag van de winwinlening per onderneming op te trekken van
200.000 naar 300.000 euro, en het maximale bedrag per kredietgever van 50.000
naar 75.000 euro. Ook de looptijd van de
lening wordt flexibeler: tussen 5 en 10 jaar
in plaats van 8 jaar.

5. OVERBRUGGINGSKREDIET
BIJGESTUURD OP 		
MAAT VAN KMO’S
Om ondernemingen te helpen de coronacrisis door te komen sloot de federale regering al op 22 maart een akkoord met bankenorganisatie Febelfin, een zogenaamde
‘Bazooka’ met twee onderdelen. Ten eerste
kregen getroffen bedrijven uitstel van betaling voor kredieten, een maatregel waar
veel ondernemers gebruik van maakten,
ook al was er kritiek op het verder doorlopen van de intresten. Ten tweede was er de
toekenning van overbruggingskredieten
onder gedeeltelijke staatsgarantie, terug te
betalen binnen 1 jaar. UNIZO stelde echter uit een enquête bij 1400 leden vast dat
maar zeer weinig ondernemers een beroep
wensten te doen op die overbruggingskredieten.
Een terugbetalingstermijn van 1 jaar bleek
in deze crisissituatie immers veel te kort.
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Bovendien bood de staatswaarborg maar
een beperkte garantie aan de banken.
De eerste 3% aan verliezen op het totaal van
de kredietportefeuille diende nog immers
volledig door de bank te worden gedragen.
Onder impuls van UNIZO kwam er een
bijsturing van de ‘Bankenbazooka’, specifiek naar kmo’s: de maximale looptijd
van de overbruggingskredieten voor kmo’s
werd opgetrokken van 1 naar 3 jaar, en de
effectieve staatswaarborg voor individuele
kmo-overbruggingskredieten werd opgetrokken naar 80%.

6. CORONALENING
ÉN UITBREIDING
WINWINLENING
De Vlaamse overheid probeerde ook de financiering van kmo’s te ondersteunen met
de coronalening: een nieuwe achtergestelde lening op 3 jaar van PMV/z van minimum
25.000 euro en maximum 2,8 miljoen

Voor de heropstart
van de eventsector
bepleitte UNIZO een
financiële regeling
in de vorm van
een voorschot.

euro. Via overleg met de Vlaamse minister
voor Economie en/of de Raad van Bestuur
van PMV/z bekwam UNIZO ten voordele
van kmo’s onder meer:
• Een relatief lage intrestvoet van 3% voor
een coronalening tot 150.000 euro
• Combineerbaarheid van een corona
lening vanaf 75.000 euro met de hinder- of compensatiepremie (cumul was
eerst uitgesloten voor alle leningen).
• Een grotere toegankelijkheid, omdat
de tewerkstellingsvoorwaarde die werd
versoepeld van 80% naar 60% van de
werkgelegenheid van vóór de crisis,
pas een jaar later moet gerealiseerd
worden.

UNIZO vroeg daarnaast om het principe
van de winwinlening fundamenteel uit te
breiden, namelijk niet alleen een korting in
de personenbelasting voor leningen, maar
ook voor aandelenkapitaal. Na aandringen
van UNIZO, zowel bij de kabinetten van de
bevoegde ministers als bij leden van het
Vlaams Parlement, nam de Vlaamse regering alvast een principiële positieve beslissing over dit winwinaandeel.

Op aandringen van UNIZO kwam er voor
de bestaande leningen van PMV/z aan
kmo’s een betalingsuitstel van kapitaal én
intrest gedurende 6 maanden (860 dossiers). Specifiek voor de heropstart van de
eventsector bepleitte UNIZO bij het kabinet Economie een financiële regeling in de

Ook in Brussel drong UNIZO bij de staatssecretaris voor Economische Transitie en
Finance.brussels aan op een versterking
van de bestaande financieringsmogelijkheden voor de Brusselse kmo’s. Dit leidde
tot een budgetverhoging van het Brussels
Waarborgfonds van *20 miljoen euro. Er

werd een specifieke lening voorzien voor
bedrijven uit de Brusselse horecasectoren
(en hun toeleveranciers) en er kwam een
‘recoverylening’ tot 15.000 euro voor de
Brusselse micro-ondernemingen.
UNIZO herhaalde daarnaast de vraag naar
van een Brusselse winwinlening. Die is ondertussen al in het Brussels regeerakkoord
opgenomen en zal uiterlijk eind dit jaar een
feit zijn, voor een maximaal bedrag van
300.000 euro per onderneming en 75.000
euro per kredietgever (voor 2020 en 2021).
Nadien kan dit eventueel teruggebracht
worden naar respectievelijk 200.000 en
50.000 euro. De looptijd van de lening bedraagt 5 of 8 jaar.

7. CORONA TAX SHELTER
NIET ALLEEN 		
VOOR STARTERS
Via de succesvolle tax shelter maatregel krijgen particulieren de kans om te investeren
in jonge, snel groeiende bedrijven op een
fiscaal gunstige manier.
De nieuwe aandelen die ze verwerven in
de vennootschap leveren een belastingvoordeel op van 25% tot 45% afhankelijk van
de toestand van het bedrijf (groeier, starter,
micro-onderneming). Bedrijven ouder dan
10 jaar zijn van de standaardregeling uitgesloten, maar UNIZO stelde naar aanleiding
van de coronacrisis voor om ook hen de
kans te geven de tax shelter te gebruiken
om zo middelen op te halen en hun solvabiliteit te versterken. De corona-tax shelter die
na veel discussie en met cruciale inbreng
van UNIZO uit de bus kwam, laat particulieren toe om tot 100.000 euro te investeren
in nieuwe aandelen. Tegenover deze investering staat dan een belastingvermindering
van 20%, dus iets lager dan de standaard
tarieven voor starters en groeiers.
Via deze regeling kan een kmo tot 250.000
euro ophalen, bovenop de 250.000 euro
die eventueel via de tax shelter voor starters
en groeiers kunnen ingezameld worden.

De corona tax shelter
kwam er met cruciale
inbreng van UNIZO.
Door onze tussenkomst in samenwerking
met het ‘Institute for Taks Advisors and
Accountants’ (ITAA) kunnen nu ook bedrijfsleiders investeren in hun eigen vennootschap en kunnen meer bedrijven gebruik
maken van deze financieringsbron.

8. FISCALE CARRY BACK
OOK VOOR 			
EENMANSZAKEN
In het Belgische fiscale recht wordt voorzien dat fiscale verliezen overgedragen
kunnen worden naar de volgende belastbare tijdperken. De winsten van die volgende tijdperken kunnen dan afgezet worden
met historische verliezen. Maar winsten die
gemaakt zijn in het verleden kunnen niet
afgezet worden tegen de verliezen van het
lopende jaar. De zogenaamde achterwaartse verliesverrekening (carry back) bestaat
enkel in sommige Europese landen en ook
voor Belgische landbouwers is er een speciale regeling.
Nu zoveel bedrijven het plots moeilijk kregen kwam al snel het idee ter tafel dat ook
Belgische vennootschappen de verliezen
die ze dit jaar lijden zouden kunnen verrekenen met de belastbare winst uit het
voorgaande jaar. Toen o.a. in de ERMG hierover een regeling werd uitgewerkt, zorgde
UNIZO ervoor dat niet alleen vennootschappen, maar ook eenmanszaken van deze
nieuwe carry back gebruik zouden kunnen
maken. Deze maatregel maakt het nu voor
alle ondernemers mogelijk om hun fiscale
verliezen ten gevolge van corona om te zetten in liquide middelen door een versnelde
terugbetaling van voorafbetalingen en door
de te betalen belasting over het boekjaar
2019 te verminderen. Deze maatregel was
absoluut cruciaal om de overlevingskansen
van heel wat ondernemingen te vergroten.
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9. HANDELSHUURLENING
VERZOENT HUURDERS EN
VERHUURDERS
Heel wat handelaars en horeca-uitbaters
moesten naar aanleiding van de coronamaatregelen hun zaak maandenlang verplicht sluiten. Aangezien er weinig of geen inkomsten
waren, kwamen velen in de problemen met
het betalen van hun handelshuur. Anderzijds
was het kwijtschelden van handelshuur ook
geen oplossing voor de particuliere en professionele verhuurders, die op hun beurt in
liquiditeitsproblemen dreigden te komen (bv.
voor het betalen van facturen en leningen).
Toen het dossier over de handelshuurproblematiek volledig geblokkeerd zat binnen de
ERMG (Economic Risk Management Group)
omwille van onoverbrugbare tegenstellingen tussen verhuurders en huurders, kwam
UNIZO met een eigen creatief huurvoorstel,
met name een ‘handelshuurlening’. Die is
gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst

JOUW BEL ANGEN

tussen huurder en verhuurder, waarbij de gewestelijke overheid tot twee maanden handelshuur door middel van een lening voorschiet, op voorwaarde dat een verhuurder
ook een of twee maanden huur kwijtscheldt.

UNIZO kwam
met een creatief
huurvoorstel, toen
het dossier volledig
geblokkeerd zat
binnen de ERMG.
De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de
verhuurder, die meteen de zekerheid heeft
dat hij op de afgesproken tijdstippen zal worden betaald. Een verhuurder zal immers sneller bereid zijn om een of twee maanden kwijt
te schelden (bv. april en mei) als hij met zekerheid weet dat hij de twee daarop volgende
maanden wordt uitbetaald (juni en juli). Zowel
in het Vlaams als in het Brussels Gewest werd

deze maatregel ten uitvoer gebracht.
De Vlaamse regering voerde, onder impuls
van UNIZO, via de PMV-z-lening een leenbedrag tot 35.000 euro in en de partijen konden ook een beroep doen op een bemiddelaar. Na de goedkeuring eind mei duurde het
weliswaar tot 5 juli 2020 voor er aanvragen
voor handelshuurlening konden worden ingediend bij VLAIO.
Op 7 augustus volgde al een uitbreiding:
op vraag van UNIZO en in overleg met de
eventsector werd de huurregeling, die alleen
voor handel en horeca toegankelijk was, uitgebreid naar de evenementsector.
De Brusselse regering keurde op 2 juli 2020
een handelshuurlening goed, gebaseerd op
de principes die door UNIZO werden voorgesteld. Het maximumbedrag van de lening
zal 25.000 euro bedragen. De Brusselse
handelshuurlening zal binnenkort aangevraagd kunnen worden.

En ook nog…

vinden zoals boetes of verlies van bonificatie-voordelen.

Uitstel van betalingen aan de overheid
Om de liquiditeit in de ondernemingen op
peil te houden drong UNIZO meteen bij
de overheidsdiensten RSZ, RSVZ en FOD
Financiën aan op:
•
•

•

uitstel van betalingen sociale zekerheidsbijdragen
vermindering, uitstel of vrijstelling van
sociale kwartaalbijdragen voor het sociaal statuut
uitstel voor het indienen van aangiften in de vennootschapsbelasting en
rechtspersonenbelasting, periodieke
aangiften in de btw, uitstel betaling van
de bedrijfsvoorheffing en de btw.

10 - UNIZO Activiteitenverslag 2020

Wanneer bleek dat het uitstel niet lang
genoeg was voorzien, kon UNIZO doorgaans een verlenging van de termijnen
afdwingen zolang de lockdown bleef aanhouden.
Uitstel van betaling van
regionale belastingen
In Brussel en Vlaanderen werd de uiterste
betaaldatum van de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting uitgesteld. Ook de verblijftaks in hotels werd
in Brussel en een aantal Vlaamse steden
aangepast tijdens de crisis.

Verhoogde investeringsaftrek
Bij wijze van relancemaatregel pleitte
UNIZO om de verhoogde investeringsaftrek opnieuw in te voeren voor een beperkte periode. De door UNIZO gevraagde verhoging van 8% naar 20% werd voor
dit jaar zelfs opgetrokken naar 25%.
Behoud voordelen bij
latere voorafbetalingen
UNIZO onderhandelde snel een doeltreffende oplossing waardoor bedrijven met
liquiditeitsproblemen door corona hun
voorafbetalingen konden uitstellen, zonder daar evenwel nadelen van te onder-

Lagere btw in horeca,
hogere aftrekbaarheid events
De vraag van UNIZO om blijvende aandacht voor de zwaar getroffen sectoren,
vormde mee de basis van onder meer een
verlaagd btw-tarief van 6% op restauranten cateringdiensten van 8 juni 2020 tot 31
december 2020 (excl. alcoholische dranken). Om de evenementensector te ondersteunen, werd de aftrekbaarheid van
dergelijke kosten voor dezelfde periode
opgetrokken van 50% naar 100%.
Solden uitgesteld naar augustus
Toen uit een UNIZO-enquête bleek dat
73% van de handelaars de zomerkoopjes liever zag verschuiven naar augustus, om hun stock langer aan normale

marges te kunnen verkopen en zo een
deel van hun verliezen op te vangen ter
voorfinanciering van hun wintercollectie,
lobbyde UNIZO in de Hoge Raad voor
Zelfstandigen en KMO’s, de CRB en bij de
bevoegde ministers. Het wetsvoorstel tot
uitstel van de zomersolden naar 1 augustus werd unaniem gestemd in de Kamer.
Meer flexibele arbeid
UNIZO was ook pleitbezorger voor de
maatregelen die soepeler werkorganisatie mogelijk maakten om voort te blijven
functioneren tijdens de crisis, vooral in zogenaamde cruciale sectoren en essentiële
diensten, voor de periode van 1 april 2020
t.e.m. 30 juni 2020.
Eén maand geen Sabam
UNIZO kwam samen met haar Waalse
partner UCM overeen met Sabam dat on-

dernemers één maand lang geen auteursrechten moesten betalen.
Het mondmaskerproject
van UNIZO Internationaal
Na alle alarmerende berichten over tekorten aan mondmaskers, vernietigde voorraden mondmaskers en het arriveren van
miljoenen onbruikbare mondmaskers,
ondernam UNIZO Internationaal zelf vanaf
maart initiatieven om een mondmaskerproject op poten te zetten via het Lokerse
bedrijf Matrafoam Somnis en Chinese
contacten ter plekke. Na weken van moeizame onderhandelingen, administratieve
hindernissen en ettelijke telefoons met de
betrokken kabinetten, douane en andere
overheidsdiensten leidde dit in april tot
een heuse ‘mondmaskerluchtbrug’ waar
twintig sectorfederaties bestellingen konden plaatsen.
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UNIZO
tegen corona

ook in provincies,
steden en gemeenten
UNIZO bezorgde bij elke fase aan de gemeenten en steden
een inspiratienota rond hoe ze hun lokale economie konden
ondersteunen, zowel bij de lockdown, als bij de heropening van
de handel, bij de heropstart van de horeca als bij de relance. Dit
heeft zeker impact gehad op het gemeentelijk beleid.
De meeste gemeenten hebben
geïnvesteerd in communicatie en
in het aanmaken van lokale sites
met afhaalmogelijkheden en lokaal aankopen. Ook werden lokale
belastingen (bv. op standplaatsen
op de markt, terrasbelasting enz.)
minstens tijdelijk opgeschort.
Nogal wat gemeenten investeren ook in lokale premies en voorzien een
relance-promobudget.

UNIZO lanceerde
een inspiratienota
rond het ondersteunen van de
lokale economie.

Enkele voorbeelden van lokale initiatieven:
• UNIZO-Brugge ging onmiddellijk aan de tafel zitten met het stadsbestuur
om enkele maatregelen te bespreken (o.a. de opschorting van sommige
stedelijke belastingen).
• UNIZO Heers ontwikkelde samen met de gemeente vloerstickers om op
een ludieke manier de social distance te laten respecteren
• UNIZO Tongeren en UNIZO Stekene ontwikkelden een lokaal platform
waarop alle zaken zich kunnen aanmelden
• Op voorstel van UNIZO werden een aantal gemeentelijke belastingen
verminderd of kwijtgescholden. De Stad Brussel schortte de betaling van
de huur op voor alle handelspanden die ze in beheer heeft. Daarnaast
halveerde ze de terrasbelasting voor 2020.
• …
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Grondwettelijk
Hof vernietigt
de ‘Bijkluswet’
op vraag van UNIZO, Boerenbond
en acht sectororganisaties
De ‘Bijkluswet’ voorzag in een regeling
om onbelast bij te verdienen in de
deeleconomie, diensten van burger
aan burger en in het verenigingswerk.
UNIZO was van oordeel dat deze wet
zorgde voor een ongelijke behandeling
wat betreft de betaling van bijdragen
en belastingen, wat leidde tot
oneerlijke concurrentie ten aanzien van
zelfstandigen en ondernemingen.
UNIZO diende op 24 januari 2019, samen
met Boerenbond en acht aangesloten
sectororganisaties (Bouwunie, Nelectra,
Horeca Vlaanderen, UBK, Fitness.be, de
Nationale Vereniging van Beroepsfotografen, NAV en FBT), een gezamenlijk verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof tot
vernietiging van de Bijkluswet. Het (onbelast) beconcurreren van ondernemers en
zelfstandigen zonder dat daarbij dezelfde
lasten moeten worden betaald en aan dezelfde verplichtingen moet worden voldaan
is een grond voor discriminatie, zo luidde de
argumentatie. Op 23 april 2020 bevestigde
het Grondwettelijk Hof deze redenering en
vernietigde het de Bijkluswet.
UNIZO zal nauwlettend toezien op verdere
wetgevende stappen die genomen zullen
worden. De oude regeling blijft van toepassing blijft tot het eind van dit jaar, maar een
nieuw, nog niet gestemd wetsvoorstel wil
een nieuw kader schetsen voor het verenigingswerk.

UNIZO ontwierp
affiches die
ondernemers
eenvoudig konden
gebruiken bij de
heropstart.
UNIZO Activiteitenverslag 2020 - 13
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MET DANK
AAN UNIZO

“Ik ben blij dat we de keuze voor UNIZO maakten, we hebben erg veel steun aan jullie. Snelle,
betrouwbare informatie over mogelijke premies
en met een groot hart voor ondernemers. Dat
kan alleen maar door de fijne mensen daar!”
Tina Ermgodts van
Wilms Rolluiken uit Meerhout

Dag en nacht stond UNIZO voor ons klaar

“Vier dagen na de opstart van onze gloednieuwe next
level gym ‘BODYROCK’ moesten we de deuren sluiten
door corona. Als startende ondernemer krijg je dan
een serieuze slag van de hamer”, getuigt Annemie
Ramaekers. “Bij UNIZO Limburg vonden we niet alleen
een luisterend oor, ze maakten ons ook wegwijs in alle
verplichtingen, wetgeving en coronamaatregelen. In
feite streeft het UNIZO-team hetzelfde na als wij voor
onze bodyrockers: ze doen er alles aan om ons bedrijf
fit te houden en geven ons de kracht & energie om er
elke dag weer te staan.”
Annemie Ramaekers van Bodyrock

“Na 2 jaar geen lid te
zijn geweest, tijdens de
coronapiek opnieuw
lid geworden: gretig
gebruik makend van de
gratis online webinars,
de e-toolboxen en de
expertise van de coaches.
Opnieuw veel bijgeleerd
en bijgestuurd, want
stilstaan = achteruit gaan.”
Annelies Delmoitié van AnDless

“In tijden van nood, leert men zijn
vrienden kennen”, stelt Juri De
Groote van Entecom, Frantsen en
Amesco. “Wel: tijdens de coronacrisis
heeft UNIZO meer dan ooit bewezen
dat eigenlijk elke eigenaar-ondernemer lid zou moeten zijn. Dag en nacht
stonden ze voor ons ondernemers
klaar, met raad en daad, en zorgden
ze voor de levensnoodzakelijke steunmaatregelen. Vandaag schrijft UNIZO
mee aan het tweede hoofdstuk: de
relance. Al 20 jaar lang ben ik UNIZOlid en al 20 jaar lang verdedigen ze de
ondernemersbelangen. Ik stel me dus
niet langer de vraag wat UNIZO voor
mij kan doen, maar eerder wat ik voor
UNIZO kan doen.”

“Afgelopen maanden zijn een
echte rollercoaster geweest”,
getuigen Robby Osselaer en
Sofie Schrauwen van Bobhead
in Dendermonde.
“We moesten de deuren sluiten
toen het virus in alle hevigheid
uitbrak. Gelukkig heeft UNIZO voor
de kapperssector gepleit, zodat
we van de hinderpremie gebruik
konden maken zolang we onze
klanten niet op een veilige manier
konden ontvangen. Ook nu is het nog altijd alle hens
aan dek, zo hebben we onze volledige zaak heringericht,
zodat klanten op een veilige afstand van elkaar kunnen
zitten. Maar zonder de premie was het ongetwijfeld nog
een pak moeilijker geweest.”

“Wij maken sinds 2007 gebruik van het systeem
van de winwinlening om onze groei te financieren.
Zowel familie, vrienden als klanten waren bereid om
Oud Beersel op deze manier te ondersteunen. In
2017 werd met een nieuwe financieringsronde geld
opgehaald met de winwinlening om het voormalige
Bierhuis Oud Beersel terug te kopen om dit in zijn
oude glorie te herstellen. Door de garanties van
de overheid, de rente en de fiscale aftrek is dit een
aantrekkelijke formule voor schuldeisers, en omdat
het een achtergestelde lening is, hebben we dit bij
de besprekingen met de bank gebruikt om de resterende financiering aan te gaan. We zijn UNIZO zeer
dankbaar voor het lobbywerk van de winwinlening.”

Voor autocars ’t Ros Beiaard in Lebbeke is de
tijdelijke werkloosheid wegens overmacht een
heel belangrijke maatregel. Zaakvoerder Filip
De Hauwere: “Wij verzorgen het busvervoer voor
scholen, groepsreizen of daguitstappen. Helaas
staan de meeste van onze bussen momenteel op
stal en hebben we onze chauffeurs dus op tijdelijke
werkloosheid moeten zetten. Het is niet makkelijk
om goed personeel te vinden en willen onze
mensen heel graag aan boord houden. Daarom is
het cruciaal om de komende tijd verder gebruik te
kunnen maken van deze ondersteunende maatregel.
We zijn dan ook dankbaar dat UNIZO al heel hard
voor de soepele toepassing hiervan gepleit heeft.”

Liesbeth Leysen startte recent als erkend
stress- en burn-outcoach. Ze organiseerde zowel privécoachings als workshops in
samenwerking met een groepspraktijk van
artsen. En toen… was er Covid-19. Alles werd
geannuleerd. Liesbeth heeft een verleden in
de verpleegkunde en besloot zich in te zetten
voor de bestrijding van het coronavirus. 		
Ze zorgde niet alleen voor patiënten, maar
gaf ook mentale ondersteuning aan collega’s
op de werkvloer. En tegelijk kreeg ze onschatbare inzichten voor haar eigen onderneming.
De noden van mensen onder stress zijn haar
nu duidelijker dan ooit.

Gert Christiaens van Oud Beersel uit Beersel
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UNIZO informeert
& adviseert
ondernemers
ook in tijden van corona!
Hallo,
met
Lien...

0800 20 750

UNIZO Ondernemerslijn / Coronalijn

Nuttige publicaties

De UNIZO Ondernemerslijn is de centrale helpdesk waar ondernemers en (kandidaat) starters met al hun vragen terecht kunnen voor een eerstelijnsadvies. Daarnaast
fungeert de Ondernemerslijn ook als contactpunt voor alle praktische vragen aangaande infosessies, begeleidingen, lidmaatschap en ledenvoordelen. Elke ondernemer krijgt een persoonlijk antwoord van een adviseur, mondeling of schriftelijk.

ZO Magazine

De UNIZO Ondernemerslijn werd door de coronacrisis tijdelijk omgedoopt tot
Coronalijn en open gesteld voor alle ondernemers, zowel leden als niet-leden. De
Coronalijn werd overstelpt met vragen, maar organiseerde zich om toch een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

CORONALIJN
voor ondernemers

Met ZO Magazine en ZO Adviesbrief bereikt UNIZO maandelijks al haar aangesloten leden.
ZO Magazine brengt actualiteit, dossiers, interviews en inspirerende ondernemersreportages
tot bij de ondernemer. ZO Adviesbrief informeert zakelijk in vraag en antwoord over korte en
praktische topics voor je bedrijfsbeleid. Aanvullend krijgen UNIZO-leden het laatste nieuws in
de mailbox via de maandelijkse UNIZO Nieuwsmail. Tijdens de coronacrisis hielden we onze
leden dagelijks up-to-date met de coronanieuwsbrief.

55.000 corona vragen
sinds 12 maart

11.253
Om de vloedgolf aan coronavragen te kunnen op-

gemiddeld

80

gemiddeld

416

4.828

vragen/dag

2019

2020 > 13/03
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vangen werd het team van Lien uitgebreid tot 50
UNIZO-medewerkers (nationaal en provinciaal). Zij
beantwoordden maar liefst 55.000 vragen (gerekend
vanaf 12 maart)! Een straffe prestatie, wetende dat de
Ondernemerslijn in een ‘normaal jaar’ in totaal een
30.000-tal vragen beantwoordt.

vragen/dag

18/03

Op de dagen dat er meer dan 500 vragen kwamen per
dag, werden deze verwerkt binnen de 2 dagen. Dus ook
op de piek van 11.000 vragen op 18 maart! Op andere
dagen werd de overgrote meerderheid de dag zelf beantwoord. Vanaf 12 maart tot midden mei hadden bijna
100% van alle vragen te maken met corona.

Tijdens de coronacrisis was de
UNIZO-website uiteraard een zeer
belangrijk kanaal om ondernemers
up-to-date te houden over de laatste
ontwikkelingen en beslissingen van
de Veiligheidsraad. Ondernemers die
door het bos van maatregelen de bomen niet meer zagen, probeerden
we via unizo.be/corona een helder
overzicht te geven. Wanneer de ondernemingen stilaan terug de deuren
mochten openen, lanceerden we een
‘Back to Business Toolkit’.

Afgelopen werkjaar werden
heel wat nieuwe adviesgidsen
en snelwijzers uitgebracht.
Daarnaast ging er door
middel van affiches, filmpjes
en themapagina’s bijzondere
aandacht naar actuele issues:
affiches met coronarichtlijnen
in winkels, richtlijnen per sector
voor de heropening, signalisatieen veiligheidsmateriaal, vloerstickers om afstand te houden, …

UNIZO-website
pré-corona
30.000 per jaar

UNIZO-pockets
en snelwijzers

bereik unizo.be

+53%

Het bereik van de website groeide met
53%, goed voor in totaal bijna 2 miljoen bezoekers.
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Facebook Lives
UNIZO-Journaal
Meer dan ooit stond UNIZO tijdens de coronacrisis op de bres
om de belangen van ondernemers te verdedigen bij politici en
beleidsmakers.

Wat na morgen?

Via het UNIZO-journaal gaf gedelegeerd bestuurder Danny Van
Assche een dagelijkse (later wekelijkse) update van de meeste acties
en strijdpunten. Er werden maar
liefst 23 Journaals uitgezonden.

Om concrete maatregelen of topics bevattelijker te maken hield UNIZO een 25-tal
Facebook Lives met nuttige tips & tricks.
Tijdens deze sessies kwamen telkens één
of meerdere experts aan het woord en
konden ondernemers live hun vragen stellen. Kwamen aan bod: de tijdelijke werkloosheid, de hinderpremie, veilig terug aan
het werk, contactloos betalen …
Met deze Facebook Lives bereikten we
maar liefst 256.000 ondernemers. Er werden 261.181 minuten bekeken waarvan
86.467 live en 174.713 nadien herbekeken.

In “Wat na morgen?” wierp UNIZO samen
met verschillende experten een blik op
de toekomst in het (post)corona-tijdperk.
Deze reeks panelgesprekken werd 4 weken lang van maandag tot vrijdag uitgezonden op Kanaal Z. Thema’s die aan bod
kwamen waren: ‘Implodeert onze arbeidsmarkt door corona?’, ‘De wereld en maatschappij, the day after tomorrow’, ‘Komt
onze economie corona ooit te boven?’ en
‘Digitaal (samen)werken in het vrije beroep
na corona’.

Starters

klaarstomen voor het ondernemerschap
Lancering UNIZO Starterstool
In februari lanceerden we de UNIZO
Starterstool: een gratis digitale omgeving
waar kandidaat-ondernemers hun ondernemingsplan van A tot Z kunnen uitwerken.
Voordelen van deze gratis webapplicatie?
• altijd en overal beschikbaar
• familie, vrienden, experten hebben
toegang voor online feedback
• downloadbaar als pdf (bv. om te tonen
aan je bank)
• veel inspiratie via praktijkvoorbeelden,
tips en video’s
Intussen werden er reeds 7.500 accounts
aangemaakt. Er werd ook al 500 keer een
plan gedeeld met derden!

In het najaar 2019 werd er op
5 locaties (Leuven, Genk, Mechelen,
Kortrijk en Gent) een UNIZO roadshow georganiseerd. Op één avond
biedt UNIZO aan kandidaat-ondernemers een adviesmarkt, een liveshow met tips en tricks rond het
opstarten van een bedrijf en een
netwerkmoment. In totaal waren er
meer dan 1000 starters aanwezig.

UNIZO Starterstool

Van straf idee
tot sterke zaak
LANCEER NU

UNIZO op
social media
Onderwijs en ondernemen

19.672 (+28%)
18.548 (+28%)
12.683 (+55%)
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UNIZO wil kandidaat-ondernemers
en starters warm maken voor én
goed voorbereiden op het ondernemerschap. Op de Online Startersdag van 4 juni 2020 deelde
UNIZO een hele dag lang handige
tips en tricks over uiteenlopende
thema’s tijdens tafelgesprekken.
Omwille van corona was er geen
livestream, maar werden de tafelgesprekken vooraf opgenomen.
Daarnaast zaten zo’n 30 experts
klaar om persoonlijk advies te
geven via chat.
•

Door de coronacrisis ging het aantal volgers van
onze sociale mediakanalen opvallend de hoogte in.

7.164 (+3%)

Online Startersdag 2020
Starters klaarstomen voor
het ondernemerschap

Dit was onze meest succesvolle organische post
met een bereik van 303.397 mensen!

Onderwijs & ondernemen (0&0) biedt ondersteuning aan leerkrachten en docenten
om ondernemingszin en ondernemerschap
in hun lessen te brengen. Ze bereikten 600
leerkrachten en 200 docenten. Sinds dit
jaar hebben bovendien 10 hogescholen/
universiteiten en 102 secundaire scholen zich

aangesloten bij UNIZO. Daarnaast ontwikkelt
O&O projecten en acties binnen onderwijs
om leerlingen en studenten te versterken in
hun ondernemerstalenten. Zo hebben ze dit
jaar meer dan 2000 leerlingen secundair en
600 studenten ondernemerscompetenties
bijgebracht.
Naar jaarlijkse gewoonte werd ‘Plankgas’ georganiseerd, dé ondernemingsplanwedstrijd
in Vlaanderen voor het secundair onderwijs.

8.568 bezoekers (op de dag

zelf) op onlinestartersdag.be.
Dat is bijna drie keer meer dan
vorig jaar!
• 525 chatberichten: (met
tevredenheidsscore van 95%!)
• 5.388 kandidaatondernemers bekeken de
tafelgesprekken op Vimeo, goed
voor 3.353 unieke kijkers.
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UNIZO
begeleidt
ondernemers

Omdat een bedrijf opstarten of runnen niet altijd van een leien dakje loopt
of omdat je inzicht wil krijgen in nieuwe opportuniteiten zorgt UNIZO voor
individuele begeleiding en advies. Zo begeleidden onze UNIZO-coaches het
voorbije werkjaar:
-

GO4Business
> Starten
Road to Action
> Bedrijfs-		

Sinds 1 juli 2020 zijn onze begeleidingen,
die we kunnen aanbieden met en door de
steun van het Vlaams Agentschap Innoveren
& Ondernemen (VLAIO) en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, van naam veranderd!

-

optimalisatie

Road to Growth
> Strategie & Groei
Go4Finance
> Financieel

inzicht

“UNIZO
Begeleidingstrajecten
krijgen een nieuwe
naam en look & feel!

1-op-1 coaching
gaat digitaal!
Door de coronacrisis kwamen/komen
onze ondernemers voor heel wat uitdagingen te staan. En omdat wij hen te
allen tijde willen bijstaan gingen onze
coachings volledig door in de digitale modus. Deze ommekeer zal ook in
de toekomst behouden blijven.

-

-

-

519 kandidaat-ondernemers in het traject ‘Starten’: in dit traject wordt de haalbaarheid van
een ondernemersidee onderzocht. Dankzij de begeleiding vangen kandidaat-ondernemers
hun ondernemersavontuur goed voorbereid aan en vergroten ze aanzienlijk hun
slaagkansen. Iets meer dan 70% van die kandidaten klopten het traject af met een haalbaar
ingeschat businessplan.
250 ondernemers in het traject ‘Bedrijfsoptimalisatie’: dit traject richt zich tot elke
ondernemer die zichzelf en zijn/ haar onderneming kritisch onder de loep wil nemen.
Voor al wie op zoek is naar nieuwe opportuniteiten en open staat voor innovatie.
150 ondernemers in het traject ‘Financieel inzicht’: dit traject is er zowel voor ondernemers
op zoek naar kapitaal om te starten of uit te breiden als voor ondernemers die een beter
inzicht willen krijgen in hun financiële situatie om een beter bedrijfsbeleid te voeren.
290 ondernemers in het traject ‘Strategie & Groei’: dit traject is er voor elke ambitieuze
ondernemer op een kantelmoment. Ondernemers die hun bedrijf wensen uit te breiden,
de organisatiestructuur willen versterken, inspelen op nieuwe trends, aanpakken van
dalende omzet,…
40 ondernemingen startten een begeleiding op om hun zaak over te dragen.

Corona toolkit
‘Business
as unusual’
In het heetst van de coronacrisis bleven
we ondernemers ook bijstaan via blogs,
filmpjes, FB-lives, getuigenissen én de
corona toolkit, om ondernemers ook
kennis te laten maken met de opportuniteiten van de coronacrisis voor hun
onderneming. In deze toolkit vonden
zij namelijk alle instrumenten om future
proof voor de dag te komen.

Kmo-Advies
Tot op heden hebben we in 339 kmo’s een UNIZO KMO Adviesraad opgericht. Zo’n
Raad van Advies helpt kmo’s in hun strategie en groei. Het is een klankbord met onafhankelijke adviseurs, geselecteerd op maat van de noden van het bedrijf.
Het voorbije werkjaar lieten een 15-tal ondernemingen zich bijstaan middels een professioneel begeleidingstraject UNIZO Expert@Board. Het traject kan een zeer uiteenlopende focus hebben: strategie, marketing, e-commerce, financieel, HR …
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UNIZO brengt
ondernemers
samen

Week van de
bedrijfsoverdracht
Tijdens de Week van de Bedrijfsoverdracht (21-25 oktober
2019) lieten UNIZO Overnamemarkt en Integraal vzw
van zich horen! Ze informeerden en adviseerden ondernemers over het overlaten/overnemen van bedrijven in
Vlaanderen en Brussel, op zitdagen in de provincie, tijdens
ontbijt- en opleidingssessies en met liefst 294 individuele
adviesgesprekken.

UNIZO Topseminar
Tien topsprekers gaven in het ICC van Gent op 4 december 2019 voor 950
deelnemers hun kijk op de wondere wereld van bedrijfsinnovatie: Gijs Van
Wulfen, Peter De Prins, Thierry Geerts, Jorg Snoeck, Saskia Van Uffelen,
Fons Van Dyck, Jeroen De Wit, Peter Hinssen, Rik Vera en Carole Lamarque.

Ondernemersforum
Ruim 1.500 ondernemers namen dit werkjaar deel aan één
van de 13 lerende netwerken van UNIZO Ondernemersforum. Ervaringsuitwisseling staat hierbij centraal onder begeleiding van een expert en een coach. Allerlei thema’s komen
hierbij aan bod: (online) marketing & sales, strategie, personeelsbeleid, inspiratiereizen Retail enz. In het kader van de
coronamaatregelen werden een aantal Ondernemersfora
digitaal afgewerkt.

(Online)
Ondernemersacademie
Online én offline opleidingen op maat van de kmo
De nieuwe tendens in onderwijs en opleidingen is de hybride
leervorm: klassieke opleidingen in combinatie met online lessen en de mogelijkheid tot individuele coaching. Daarom lanceerde UNIZO in 2019 de UNIZO Online Ondernemersacademie. Een uniek platform met online masterclasses, webinars,
videolessen en podcasts, die naadloos aansluiten bij het wijd
spectrum aan praktijkgerichte managementopleidingen van
de Ondernemersacademie, reeds jarenlang een vaste waarde
in het kmo-opleidingslandschap.
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Lokale
ondernemersverenigingen

De KMO van het jaar
werd uitgereikt tijdens
het Topseminar.

In de meeste Vlaamse en Brusselse gemeenten behartigt een
lokale ondernemersvereniging (LOV) van UNIZO de belangen van
de lokale ondernemers en organiseert ze lokale netwerkevents
en infosessies. In totaal zijn er nu 247 UNIZO lokale ondernemersverenigingen met bijna 1.900 vrijwilligers die elk gemiddeld meer dan 4 activiteiten voor de lokale collega’s opzetten.
Het traject ‘Bedrijvige Kern’ werd aangepast naar een nieuwe
methodiek ‘Naar de kern’, vertrekkend vanuit het eigen DNA van
elke gemeente. Het voorbije werkjaar werd dit thema vooral in de
provincie Limburg aangepakt (Beringen, Leopoldsburg, Lommel,
Maaseik en Tongeren), maar ook in enkele gemeenten in Antwerpen en Vlaams Brabant.
Naar aanleiding van de coronacrisis namen alle LOV’s ook
specifieke initiatieven, zoals het opstarten van een overzicht
van zaken waar klanten online kunnen aankopen, voorzien in
ondersteunend materiaal voor social distancing, bepleiten van
het opschorten van lokale belastingen en organisatie van online
infosessies en netwerkevents.
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UNIZO
loves
freelancers

UNIZO
internationaal
Van 17 tot 21 november 2019 nam UNIZO deel aan de prinselijke economische missie naar China met maar liefst 650 deelnemende ondernemers. UNIZO organiseerde op de laatste dag ‘Connectivity between
East and West: An Era of Change & Transformation’. Bijna 100 deelnemers waren aanwezig op het UNIZO-seminarie in China.

Freelance Friday
UNIZO Love to be free, de UNIZO werking voor
freelancers, peilde naar de grootste kopzorgen
van de Vlaamse freelancers en ging er mee aan
de slag. In vijf online adviesdagen losten we de vijf grootste kopzorgen van onze
freelancers op. Freelance Friday werd tweemaandelijks georganiseerd en per editie
namen er gemiddeld 1000 freelancers deel.
FREEL ANCE FRIDAY

Freelance Focus Rapport

Bijna 100
deelnemers
waren aanwezig
op het UNIZOseminarie
in China.

Freelancen zit al enkele jaren in de lift. Elk jaar doet UNIZO
een uitgebreide enquête bij onze freelancers waarvan de
resultaten worden weergegeven in het Freelance Focus
Rapport. In september 2019 waren er 165.655 freelancers actief in Vlaanderen en Brussel. Dat is 6,3% meer
dan een jaar eerder.

Dag van de Freelancer 2019
Op 8 oktober 2019 vond de eerste Dag van de Freelancer plaats.
Er namen maar liefst 253 deelnemers deel.

UNIZO Internationaal publiceerde een uitgebreide studie over de Nieuwe
Zijderoute en organiseerde heel wat webinars over belangrijke internationale
topics (vernieuwde incoterms, exporteren naar China …). We organiseerden ook
voor de tweede keer de unieke Masterclass China Business. Deze bestaat uit
8 sessies met praktische uiteenzettingen rond Chinese economie, marktopportuniteiten, fiscaliteit, wetgeving, marketing, productie & verkoop en aankoop &
outsourcing.
In het vaste aanbod van UNIZO Internationaal zitten ook steeds de begeleidingstrajecten 4Explorers in samenwerking met onze partner Flanders
Investment & Trade. Het voorbije werkjaar gingen we op missie naar Turkije
(36 deelnemers), Marokko (29 deelnemers) en Oostenrijk (24 deelnemers).
Ook de website van UNIZO Internationaal kreeg een frisse update
/ unizo.be/internationaal

Handmade 		
in Belgium
Met het Handmade In Belgium-label (kortweg HIBlabel) wil UNIZO de makers van authentieke en
ambachtelijke Belgische kwaliteitsproducten in de
kijker zetten. Momenteel voeren zo’n 600 HIB’ers
dit jaarlijks hernieuwbaar ambassadeurslabel.
Op 1 oktober 2019 lanceerden we een gloednieuwe
website www.handmadeinbelgium.com waar je
alle HIB’ers kan bewonderen. Sinds de lancering
hebben 60.000 mensen de website bezocht, goed
voor 300.000 pageviews.
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Op vrijdag 22 november 2019 werd de 6de editie
van Dag van de Ondernemer georganiseerd.
Met deze campagne wil UNIZO:
- Ondernemers een hart onder de riem steken.
- Het beeld van ondernemers bij het grote publiek in Vlaanderen
positief beïnvloeden.
- Potentiële ondernemers warm maken voor het
ondernemerschap.
- Ondernemers en politici dichter bij elkaar brengen.
Met de campagne op radio, televisie, in dagbladen en sociale media
bereikten we 44% van de actieve bevolking in Vlaanderen en 76% van
de ondernemers.
Op deze dag bezochten we samen met verschillende politici
diverse bedrijven. Ook werden er een 60-tal netwerkmomenten
georganiseerd verspreid over Vlaanderen.
Afsluiter van de dag was het Feest van de Ondernemer. UNIZO
Limburg organiseerde het ondernemersfeest bij uitstek voor 1.000
ondernemers.

And the winner is...
Starter van het Jaar 2019
Pastry Solutions
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KMO Dienstenbedrijf van het Jaar 2019
Comate

KMO Maakbedrijf van het Jaar 2019
3 Bouw

Beloftevolle KMO van het Jaar 2019
Remotive
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BEZOEK & ENGAGEMENT

‘Winkelhieren’
verkozen tot
Van Dale
Woord van het
Jaar 2019!

Weekend
van de Klant

‘wînkelhîeren’ werd
verkozen tot Woord van
het Jaar 2019. Lokaal
kopen (winkel-hieren) wint
niet alleen aan belang in
onze harten, maar nu dus
ook in onze taal.

Op 5 en 6 oktober 2019 organiseerde UNIZO samen met Comeos en
UCM de derde editie van het Weekend van de Klant, het grootste commerciële event van België. Zo’n 13.000 handelaars, zowel kleine zelfstandigen als grote ketens, maar ook steden en gemeenten, sloegen
opnieuw de handen in elkaar om er een onvergetelijk winkelweekend
van te maken met cadeautjes, leuke acties en animaties. Trotse gaststeden waren Leuven en Andenne. Met deze campagne vraagt UNIZO
aandacht voor de fysieke handel op Vlaamse en Belgische bodem.

UNIZO Winkelhierplatform
www.winkelhier.be
In maart 2020 werd het UNIZO Winkelh ierplatform gelanceerd, waarop élke lokale
ondernemer zich kan registreren.
Dus niet alleen winkels en webshops, maar
ook bouwondernemers, webdevelopers,
freelancers, kappers, … ondernemers uit
alle sectoren.
Intussen hebben bijna 9.000 ondernemers
zich geregistreerd op het platform. En maar
liefst 40.000 bezoekers gingen op zoek
naar een lokale ondernemer via het platform.
Door de coronacrisis moesten winkeliers al snel hun deuren sluiten. UNIZO
probeerde hen zo goed mogelijk te
informeren over online verkopen. De
Winkelhier Webinars waren een groot
succes met maar liefst 2.108 registraties.
Ook lanceerden we de digitale toolbox
‘Start to e-commerce’ in samenwerking
met VLAIO.

De 8 miljard
winkelhieractie
Op 6 december 2019 pakte UNIZO uit met
een tweede guerrilla-campagne: een gigantische constructie van het getal 8 miljard,
opgebouwd uit dozen van buitenlandse
webshops, op de Kunstberg in Brussel. Op
deze manier vestigde UNIZO de aandacht
op de miljarden euro’s die wegstromen uit
onze economie door aankopen bij buitenlandse (web)winkels.
We willen de consument bewust maken
dat je door te kopen bij ondernemers van
hier, zorgt voor jobs, sponsoring, gezelligheid en duurzaamheid.
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UNIZO verenigt sectoren
Bij UNIZO zijn al meer dan 100 beroepsorganisaties aangesloten
en het voorbije werkjaar sloten opnieuw 5 sectorfederaties zich aan:
- De koepelvereniging voor de Belgische eventsector
(Confederation Events)
- De Belgische federatie van de productie en handel in wijn en
sterke dranken (Vinum Et Spiritus)
- De Belgische federatie van de productie van de
vleesverwerkende industrie (Fenevian)
- De Verdediging der Belgische Foorreizigers (VBF-DFB)
- Belgian Bond of Tattooists (BBF)

De Federatie Vrije Beroepen (FVB), die deel uitmaakt van UNIZO,
telt 25 aangesloten beroepsfederaties.
Tijdens de 1ste golf van de coronacrisis deden de UNIZO sectorwerking
en de FVB er alles aan om te verduidelijken welke sectoren / vrije
beroepers wat mochten blijven doen, welke steunmaatregelen
open stonden en hoe het dramatische tekort aan mondmaskers
voor zelfstandige zorgverstrekkers kon opgelost worden. Op het
hoogtepunt van de crisis kregen de sectororganisaties meermaals per
dag een update en werden honderden vragen beantwoord.
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UNIZO versterkt ondernemers
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
www.unizo.be

PARTNERS IN ONDERNEMEN
UNIZO Ondernemerslijn

0800 20 750
ondernemerslijn@unizo.be

