Woorden én daden

“Dag Karel, ik betaal al jaren netjes mijn belastingen en sociale

Dergelijke verhalen hoor ik dagelijks. De hoge loonlasten,

bijdragen. Mijn personeel werkt keurig in het wit en de witte kassa

de belastingdruk, de onrespectvolle controles,… Het zit de

was vanaf dag één in mijn restaurant aanwezig. Onlangs kreeg

ondernemers hoog. En toch doen ze altijd maar voort, ze

ik de inspectie over de vloer. Ze grepen mijn personeel letterlijk

blijven werken. Omdat ze nog altijd met passie, met plezier

bij de kraag en vroegen hun papieren en arbeidscontract. Zelf

ondernemen. Hun doel is te zorgen voor welvaart en jobs

werd ik in ware FBI-stijl op de rooster gelegd. Ik heb totaal niets

in dit land.

verkeerd gedaan en toch behandelden ze me met het minste
respect. Kan dit zomaar?”

Om deze hard werkende ondernemers in de kijker te zetten,

“Beste Karel, ik las in de krant dat multinationals op alle vlakken

#wijdoenvoort. Op speelse wijze tonen we hoe de wereld

voordelen hebben. Ze betalen minder belastingen, krijgen fiscale

er zou uitzien, mochten zelfstandigen niet zo flexibel zijn

rulings, genieten allerlei voordelen. Allemaal om hen in het land

als vandaag, mochten ze niet blijven voortdoen. U vindt de

te houden en scenario’s zoals Ford Genk te vermijden. Maar ik

vervolgcampagne terug via www.unizo.be/wijdoenvoort.

stel zelf ook 50 mensen tewerk, ik besteed werk uit aan beschutte
werkplaatsen, ik sponsor lokale verenigingen, laat jongeren stage
bij mij lopen en blijf innoveren. Waarom betaal ik dan zoveel
meer belastingen dan multinationals of heb ik geen voordelen?
En waarom ligt de vennootschapsbelasting voor een kmo als die
van mij nog altijd zo hoog?”
“Geachte heer Van Eetvelt, ik begon enkele jaren geleden met
mijn eigen onderneming. De zaken gaan heel goed. Zo goed
zelfs dat ik het bijna niet meer alleen aan kan. Daarom zou
ik graag iemand in dienst nemen. Maar als ik optel wat
een personeelslid mij jaarlijks zou kosten, kan ik het
niet betalen. Het is frustrerend te zien hoe intussen
andere gelijkaardige buitenlandse bedrijfjes hier
furore maken, met personeel dat stukken minder
kost. De concurrentie is moordend. De hoge
loonlasten verhinderen mij echt om te
groeien.”

lanceren we een vervolg op de succesvolle campagne

Intussen deed UNIZO zelf voort om voor zelfstandigen
alles uit de kast te halen. U leest er alles over in dit
activiteitenverslag. Zo zorgden we afgelopen jaar alleen
al voor onder meer verlaagde sociale bijdragen, goedkoper
aanwerven door verlaagde werkgeversbijdragen, een haalbare
rendementsgarantie bij aanvullend pensioen, lagere kosten
voor elektronisch betalen en een lagere energieheffing.
En we blijven voortdoen. Dit zijn maar enkele van onze
prioriteiten: een meer flexibele arbeidsreglementering,
geen verdere ontsporing van de loonkosten door
een nieuwe wet op het concurrentievermogen, een
hervorming van de btw-boetes, een lager belastingtarief
voor kmo-vennootschappen en minder administratieve
rompslomp.
Onze batterijen zijn opgeladen en de motor is alvast gestart.
We kunnen vertrekken. Graag hoor ik uw opmerkingen of
suggesties.

Met ondernemende groet,
Karel Van Eetvelt
Gedelegeerd bestuurder UNIZO
INFO? ADVIES? REACTIES?

Karel Van Eetvelt

UNIZO Ondernemerslijn - www.unizo.be/ondernemerslijn

Gedelegeerd Bestuurder
Karel.vaneetvelt@unizo.be
Twitter: @karelvaneetvelt

ondernemerslijn@unizo.be - T 0800 20 750 - 24u/24u, 7/7
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3
Verdere verbetering
van het sociaal statuut
zelfstandigen

2

Hoewel de sociale bijdragen werden
verlaagd zal het sociaal satuut van

Verlaging van de
sociale bijdragen voor
zelfstandigen
De regering wou in het kader van
de taks shift niet alleen de werk
geversbijdragen verlagen, maar
ook de koopkracht van de mensen
verhogen. De zelfstandigen werden
daarbij vergeten, want de maatrege
len die hiervoor werden uitgewerkt
(versterking van de werkbonus, ver

1
Goedkoper aanwerven door lagere
werkgeversbijdragen
De voorziene loonkostverlaging
van de federale regering was vol
gens UNIZO te sterk gericht op de
verlaging van werkgeversbijdragen
op hogere en middelhoge lonen en
te weinig op middellagere lonen,
zodat arbeidsintensieve sectoren
zoals de bouw, de distributie, de
transport, de elektro en de horeca
er niet van zouden profiteren. De
regering volgde grotendeels het
voorstel van UNIZO en de andere
werkgeversorganisaties, waar
door stapsgewijs de werkgevers
bijdragen voor alle looncategorieën
evenwaardig zullen verminderen
tot maximaal 25%.

hoging van de belastingvrije som),
verhoogden vooral de koopkracht
van de werknemers. Op vraag van
werknemer die tussen 1 januari 2016
en 31 december 2020 wordt aangeworven. De vrijstelling geldt in principe

UNIZO heeft de regering ook de
sociale bijdragen van de zelfstan
digen verlaagd.

zelfstandigen er – mede onder
impuls van UNIZO – verder op voor
uit gaan: langere moederschaps
rust, een overbruggingsverzeke
ring en een 2de pensioenpijler voor
zelfstandigen in een eenmanszaak.

Volgens een princiepsbeslissing van
de ministerraad zullen vanaf 1 janu

wordt verlengd van 21 tot 36 weken.

ari 2017 studenten 475 uur per jaar

Zelfstandige moeders zullen tij-

mogen werken in de plaats van de

dens hun moederschapsrust hun

huidige 50 dagen.

beroepsactiviteit halftijds kunnen
uitoefenen, mits vermindering van
hun uitkering. Ze zullen ook een
kwartaal geen sociale bijdragen
moeten betalen.

geworven vanaf 2016, komt er een

55.576,94 euro) wordt voor gevestigde

de beperkte faillissementsverze-

sterkere vermindering van bijdragen,

zelfstandigen (in hoofdberoep en

kering wordt omgevormd naar een

vooral de eerste 5 kwartalen, van 1550

in bijberoep) verlaagd als volgt: 22%

overbruggingsverzekering. Zo wordt

euro (2de werknemer) tot 1000 euro

in 2015, 21,5% in 2016, 21% in 2017

een nieuwe pijler toegevoegd voor

(6de werknemer)

en 20,5% in 2018. Deze percentages

zelfstandigen in financiële moeilijk-

gelden ook voor de zelfstandigen die

heden op het moment van de stop-

de wettelijke pensioenleeftijd hebben

zetting.

bereikt of die een vervroegd pensioen

› Zelfstandigen in een eenmans-

als zelfstandige of als werknemer

zaak zullen ook de mogelijkheid

genieten.

krijgen een aanvullend pensioen

handicap…) drong UNIZO in beide

De sociale bijdragen op de eerste

op te bouwen. De federale regering

regio’s aan op een eenvoudiger en

schijf van het inkomen voor starters

maakte reeds in 2015 een budget vrij

meer voorspelbaar systeem. De

worden verlaagd als volgt:

voor zo’n tweede pijler en keurde in

Vlaanderen beperkt tot 3 doelgroepen:
jongeren (< 24 jaar), ouderen (55+) en

2016

2017

2018

1e jaar

20,5%

20,5%

20,5%

uren te tellen. Voor wie maar enkele

deze moet worden opgenomen,

2016 een wetsontwerp goed waarin

doelgroepverminderingen zijn nu in

bijdragen) niet in dagen, maar in

50 dagen immers snel opgebruikt.

de eerste schijf van het inkomen (tot

volgens leeftijd, scholing, arbeids

jobstudenten (aan lagere sociale

12 weken. De termijn waarbinnen

tweede tot zesde werknemer, aan-

groepverminderingen (kortingen

werktijd van het toenemend aantal

uren per dag werkt zijn de huidige

› De federale regering keurde in juli

werden voor de zogenaamde doel-

UNIZO dringt er al lang op aan om de

1 januari 2017 verlengd van 8 tot

Het tarief van de sociale bijdragen op

de 6de staatshervorming bevoegd

Meer ruimte voor
jobstudenten én
student-ondernemers

› De moederschapsrust wordt vanaf

voor onbepaalde duur. Ook voor de

Sinds Vlaanderen en Brussel door

4

juli 2016 een wetsontwerp goed om
de sociale aspecten te regelen.

Een aanvaardbaar politiek compromis, bovendien zonder de vereiste
tot tijdsregistratie, maar UNIZO blijft
ijveren voor een uitbreiding tot 550
uren en zal waken over de correcte
en tijdige uitvoering ervan.
Ruim 5.000 studenten combineren
hun studies ook met een zelfstandige
activiteit. Om nog meer studenten
al vroeg warm te maken voor het
ondernemen lanceerde UNIZO een
concreet voorstel van apart statuut voor student-zelfstandigen,
met een soepelere regeling inzake
sociale bijdragebetaling en een fiscaal gelijke behandeling met job
studenten. De federale regering
keurde in juli 2016 een wetsontwerp
goed in lijn met de UNIZO-voorstellen. Zo zal een student-ondernemer
geen sociale bijdragen moeten betalen op het inkomen tot 6.505 euro.

Beide wetsontwerpen moeten nog

Het wetsontwerp wordt waarschijn-

Verder kwam er een vrijstelling van

personen met een arbeidsbeperking

2e jaar

21%

21%

20,5%

door het parlement worden goed-

lijk dit najaar nog door het parlement

werkgeversbijdragen voor elke eerste

(Vlaamse OndersteuningsPremie).

3e jaar

21,5%

21%

20,5%

gekeurd.

goedgekeurd.

4

6

In de zomer van 2015 werd Ghizlane Baddane (19), jobstudent bij
bakkerij Raf in Boom verkozen tot Jobstudent van het jaar door
UNIZO en HR-dienstengroep ADMB. Tijdens de prijsuitreiking
riep UNIZO andermaal op tot een verdere versoepeling van de
studentenarbeid naar een urensysteem. Met succes. Vanaf 2017
zullen jobstudenten 475 uren per jaar mogen werken.

Minder kosten voor
kleine elektronische
betalingen

5
Rendementsgarantie
aanvullend pensioen
terug haalbaar

betalen handelaars sinds 1 juni 2016
minder voor hun transacties tot
10 euro met Bancontact aan World
line. Voor bedragen tot 5 euro is dat
nog maar 2 eurocent en tot eind
september uitzonderlijk gratis. Voor

7
Bouw- en milieu
vergunning wordt één
unieke omgevingsvergunning

bedragen tussen 5 en 10 euro is het

UNIZO bekwam na jaren strijd een

blemen te komen omdat ze een

nieuwe tarief 5 eurocent.

integratie van de bouw- en milieu

verplicht minimumrendement

Door dit nieuw tarief daalt de kost-

Werkgevers dreigden in de pro

(WAP) moeten garanderen in het
aanvullend pensioenplan voor
hun werknemers. Sinds in 2012 de
langetermijnrente op overheids
obligaties in de eurozone in vrije
© Dieter Telemans

val ging, bieden de verzekeraars

© Tine Declerck

op de sindsdien gestorte premies

die de pensioenplannen beheren
maar een gewaarborgd rendement
dat ver onder de WAP (3,75% op
werknemersbijdragen en 3,25% op
werkgeversbijdragen) ligt. Het saldo
dreigden de werkgevers te moeten
ophoesten. UNIZO onderhandelde in
de Groep van Tien mee een oplossing
om de minimum rendementsgaran
tie te behouden, maar economisch
haalbaar te maken.

Met de FuckUp nights, waarbij ondernemers openlijk op een podium
getuigen over hun faillissement(en), doorbrak UNIZO één van de
grootste taboes in ondernemersland: mislukken. Stuk voor stuk
inspirerende avonden, waarbij de getuigen hun faling een positieve
wending gaven, als leermoment waar ze versterkt uitkwamen.

Mede op aandringen van UNIZO

prijs voor de handelaar voor deze
betalingen met lage waarde tot liefst
60%. Het komt er voor UNIZO nu op
aan dergelijke tariefdalingen ook te
verkrijgen bij andere betaalsystemen
zoals Maestro. Op termijn moet de
grens van 10 euro ook kunnen worden
opgetrokken en gelijkgesteld worden
aan de grens voor contactloos betalen
(vandaag 25 euro).
Na drie grote pannes in het betaalverkeer bij Worldline in evenveel
jaren tijd bekwam UNIZO dat elke
gedupeerde handelaar ter compensatie twee weken transactiekosten gecrediteerd krijgt. Worldline
voorziet een vlottere bereikbaarheid van haar klantendienst, snel-

vergunningen tot één omgevings
vergunning. Met één unieke omge
vingsvergunningsprocedure zal nog
slechts één aanvraagdossier, één
openbaar onderzoek, één advies
ronde én één vergunningsbeslis
sing nodig zijn voor bedrijfsinves
teringen, -uitbreidingen of nieuwe
ondernemersprojecten. Vooral voor
zogenaamd gemengde projecten
(waar zowel een bouw- als milieu
vergunning voor vereist is) moet dit
tot efficiëntie- en tijdswinst leiden.
Het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning werd op 23 februari 2016 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad. Daardoor treedt de unieke
omgevingsvergunning (decreet en
besluit) effectief in werking op

In de plaats van een vast percentage

lere waarschuwing bij incidenten

23 februari 2017.

wordt de rendementsgarantie varia-

waardoor handelaars binnen het uur

UNIZO wil dat de aanvragen voor een

bel volgens vooraf bepaalde formules

performante informatie krijgen bij

omgevingsvergunning ook digitaal

en onder toezicht van de Nationale

eventuele pannes, een verhoogde

kunnen ingediend worden en verder

Bank. De rendementsgarantie mag

beschikbaarheid van hun netwerk

digitaal kunnen afgehandeld worden.

wel nooit dalen onder het minimum

van 99,8%, en een doorstorting van

Lokale overheden en het Vlaamse

van 1,75% en niet boven 3,75% uitstij-

de bedragen op de rekening van de

Gewest moeten hier nog een tandje

gen. Deze nieuwe minimum rende-

handelaar binnen de 24u. Boven-

bijsteken, de nodige software moet

mentsgarantie WAP zal van toepas-

dien werden automatische sancties

gebruiksklaar zijn en gemeenten

sing zijn op alle premies die vanaf

afgesproken indien Worldline deze

moeten hun software-systemen

1 januari 2016 worden gestort.

targets niet haalt.

daaraan aanpassen.
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10
Betalingsbevel bij
laattijdige betalingen
Eén op de vier faillissementen wordt

8
Integraal handelsvestigingsbeleid voor
sterkere winkelkernen
UNIZO haalde een belangrijke slag
thuis voor een kernversterkend
beleid met de goedkeuring door
het Vlaams Parlement op 6 juli 2016
van het decreet voor een integraal
handelsvestigingsbeleid. Dat biedt
provincies, steden en gemeenten

hoofdzakelijk veroorzaakt door
laattijdige betaling door klanten.

9
Lagere energieheﬃng
(Turteltaks) voor
18.000 Vlaamse
zelfstandigen, vrije
beroepen en kleine
bedrijven

instrumenten om een effectief

UNIZO drong er herhaaldelijk op

kernversterkend beleid te voeren,

aan om de Turteltaks te herzien, die

met minder winkelleegstand,

zelfstandigen en KMO’s oneven

minder baanwinkels in de perife

redig zwaar belast in vergelij

rie en een betere bereikbaarheid.

king met grote ondernemingen.

Het voorstel van UNIZO om winkelgebieden af te bakenen, werd in het
decreet opgenomen: lokale overheden zullen kernwinkelgebieden en
winkelarme gebieden kunnen vastleggen. Daarnaast zal op termijn de
socio-economische vergunning voor
grote handelsvestigingen geïntegreerd worden in de omgevingsver-

Kleine bedrijven betalen per MWh
stroomverbruik makkelijk 15 à 20
keer meer dan grote bedrijven, vaak
vestigingen van multinationals.
Op 15 juli 2016 keurde de Vlaamse
regering een aanpassing goed: wie
tussen de 20 en 25 MWh elektriciteit
verbruikt op jaarbasis zal 480 euro/
jaar minder moet betalen.

gunning.

Circa 18.000 Vlaamse zelfstandigen,

Er is nog een weg te gaan. De integra-

vrije beroepen en kleine bedrijven

tie van de socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning
(voor kleinhandelsactiviteiten) moet

Hoe blijf je de consument bekoren als uitbater van een fysieke
winkel in tijden van digitalisering en e-commerce? UNIZO Retail
bracht alvast een reeks inspirerende innovaties tot bij haar ledenwinkeliers met de roadshow The Future of Shopping, waarbij heel
wat innovatieve toepassingen in containers werden getoond. Zo
onder meer tijdens de Dag van de Klant 2015 in Dagstad Roeselare.

vallen in die verbruikscategorie. Deze
groep zal daardoor in totaal bijna
8,7 miljoen euro Turteltaks minder

UNIZO bleef de vraag naar soepe
lere invorderingsprocedures op de
tafel van de bevoegde ministers
leggen en wist dit in het regeerak
koord in te schrijven. Sinds 2 juli
2016 kunnen ondernemers via een
betalingsbevel achterstallige beta
lingen sneller incasseren.
De nieuwe wet voorziet een snelle
procedure voor het invorderen van
niet-betwiste schuldvorderingen
tussen ondernemingen via de
gerechtsdeurwaarder. Op vraag van
de schuldeiser betekent de gerechtsdeurwaarder een aanmaning tot

© Karel Hemerijckx
© iso800

betaling aan de schuldenaar, die vervolgens één maand tijd krijgt om te
reageren: ofwel betaalt de schuldenaar, ofwel vraagt hij betalingsfaciliteiten aan (waarbij de gerechtsdeurwaarder optreedt als bemiddelaar),
ofwel betwist hij de schuld geheel
of gedeeltelijk.
Als de schuldenaar niet tijdig betaalt,
als er geen akkoord wordt gevonden
over betalingsfaciliteiten, of als de
afgesproken betalingsfaciliteiten
niet worden nagekomen, stelt de
gerechtsdeurwaarder een procesverbaal op, wat een uitvoerbare titel

rond zijn tegen 1 januari 2018. De

moeten betalen op jaarbasis.

inwerkingtreding van het plannings-

UNIZO blijft aandringen op verdere

meer naar de rechter om te kunnen

beleid moet nog bepaald worden. Pas

bijsturingen, want een grote groep

invorderen). Wordt de schuld alsnog

vanaf dat moment kunnen steden

KMO’s moet nog steeds onevenredig

betwist, dan kan de vordering via

en gemeenten hun winkelgebieden

veel Turteltaks betalen in vergelij-

de traditionele procedures worden

beginnen af te bakenen.

king met zeer grote bedrijven.

ingeleid.

inhoudt (de schuldeiser moet dus niet

Ook de ‘future of making’ kreeg het afgelopen jaar heel veel
aandacht van UNIZO. Zo onder meer tijdens de UNIZO Maker
Conference, waar Van Hoecke uit Sint-Niklaas, gespecialiseerd
in onder meer meubelbeslag en lades, bekroond werd met de
allereerste ‘Best Maker’ Award.

6

12
11

Geen auteursrechten
meer op tablets, harde
schijven, USB’s… voor
professioneel gebruik
Bij de aankoop van bepaalde dragers
en apparaten waarmee audiovisuele
werken gekopieerd kunnen worden
moet er een auteursrechtenvergoe
ding ‘kopiëren voor eigen gebruik’
worden betaald. Ondernemers
kopen deze zaken echter meestal

15

Specifieke
ondernemerssteun
naar aanleiding van
de terreurdreiging
en -aanslagen
Na de aanslagen in Parijs en Brussel
kregen vele ondernemers, vooral
in Brussel maar ook in Vlaamsen Waals-Brabant en Vlaamse en
Waalse steden, te maken met annu
laties van reserveringen, forse
omzetdalingen en minder bezoe
kers. UNIZO drong bij de federale en
gewestelijke regeringen aan op spe

14

13
Overlast en oneerlijke
concurrentie door
nachtwinkels wettelijk
aanpakken

cifieke steunmaatregelen, in het bij

Door achterpoortjes in de wet om-

zonder voor de handel, de horeca en

zeilen steeds meer nachtwinkels

de culturele en evenementensector.

de regels en sluitingsuren die voor

Daarnaast formuleerde UNIZO een

nachtwinkels zijn vastgelegd. Dit

hele reeks suggesties om de veilig

veroorzaakt op heel wat plaatsen

heid van de ondernemingen te ver

overlast en oneerlijke concurrentie

hogen, zonder de aantrekkelijkheid

voor winkels die zich wel aan de

‘kopiëren voor eigen gebruik’ geïnd

ervan te verlagen.

regels houden. UNIZO werkte actief

door Auvibel op o.a. externe harde

Eerst en vooral werd rekening gehou-

aan voor professioneel gebruik:
voor de opslag van eigen data en
bestanden. Zij zullen deze ver
goeding weldra niet meer moeten
betalen.
In de praktijk wordt deze vergoeding

schijven, geheugenkaarten, tablets,
blanco DVD’s enzomeer. Na aan
dringen van UNIZO keurde de ministerraad van de federale regering op
20 juli 2016 een ontwerpbesluit goed
om de huidige regeling aan te passen.

den met de uitzonderlijke omstandigheden om uitstel te bekomen van

mee aan een wetsvoorstel dat deze
achterpoortjes in de wet sluit, en
dat in maart 2016 door de Kamer

Eén automatische
premie voor kleine
ondernemingen
gehinderd door
openbare werken
Ondernemingen (tot 10 werknemers)
die wegens openbare werken hun
deuren moeten sluiten kunnen van
daag een federale inkomenscom
pensatie van ongeveer 78 euro per

› UNIZO Limburg creëerde een doorbraak in de toegang van Vlaamse
KMO’s tot de Nederlandse vacature
markt die werd afgeschermd voor
buitenlandse vacatures. Dit resultaat
werd geboekt in samenwerking met
de VDAB en de Limburgse Europarlementsleden. Dankzij een versterkt
overleg met alle Limburgse parlementairen wordt de mogelijkheid
voor een rechtstreekse impact in
ondernemersdossiers vergroot.

dag krijgen. Daarnaast kunnen ze

› UNIZO Vlaams-Brabant bleef strijd

een beroep doen op een ‘Vlaamse’

voeren voor een kernversterkend

rentetoelage: een tussenkomst in

beleid en tegen de wildgroei van

de rente van overbruggingskredie

mega shopping projecten (Uplace

ten om de gevolgen van de werken

en Neo) aan de rand van onze steden.

op hun omzet op te vangen. Veel
rompslomp, die tot het verleden
behoort, want mede dankzij UNIZO
komt er één automatisch toege
kende Vlaamse hinderpremie voor

werd gestemd.

de getroffen bedrijven.

heffing e.d. Ook werd de procedure

Volgens de nieuwe wettekst mogen

Op 6 juli 2016 keurde het Vlaams

versoepeld om gebruik te kunnen

badsteden en toeristische centra

RSZ-bijdragen, BTW, bedrijfsvoor-

Opkomen voor lokale
ondernemersbelangen

Parlement het voorstel van decreet

› In Oost-Vlaanderen zette UNIZO in
verschillende gemeenten omkaderende activiteiten op om het omzetverlies door openbare werken tot een
minimum te beperken. Gent stelde
op vraag van UNIZO een mobiliteitscoach aan als aanspreekpunt voor
ondernemers.

goed dat de twee huidige systemen

› In de provincie Antwerpen werkte

samenvoegt tot één. De nieuwe hin-

UNIZO met succes aan een versterkte

derpremie van 2.000 euro zal vanaf

handelsfunctie van steden, zoals Lier

1 juli 2017 automatisch worden toe-

(Stedenbouwkundige Verordening

gekend voor de eerste 20 kalender

Detailhandel) en Mechelen (Actieplan

maken van tijdelijke werkloosheid

beperkingen opleggen aan de ope-

Ondernemers die deze Auvibel

wegens ‘overmacht’. Voor de meest

ningsuren voor (nacht)winkels op

vergoeding betalen bij professio-

getroffen sectoren werden deze

hun grondgebied, tot maximaal de

nele aankoop van tablets (€ 2 / stuk),

gunstmaatregelen, als ze werden

verplichte sluitingsuren zoals die

externe harde schijven (€ 6,75 tot

aangevraagd, onvoorwaardelijk toe-

buiten de toeristische zones gelden.

€ 9), DVD’s (€ 0,40) en USB’s (€ 1,35)

gepast tot 30 juni 2016. Het Brussels

Tussen 5 uur en 20 uur moeten win-

zullen deze kunnen terugkrijgen,

Gewest schafte de zogenaamde ‘City-

kels sowieso open kunnen zijn.

hetzij door (online) terugbetaling te

tax’ af bij wijze van gunstmaatregel

Daarnaast krijgen gemeenten de

vragen bij Auvibel, hetzij door aan te

voor de hotelsector. De Brusselse

mogelijkheid om nachtwinkels

kopen met vrijstelling van Auvibel-

financieringsmaatschappij Finance.

die zich niet aan de regels houden

vergoeding, als de verkoper daar-

brussels opende een kredietlijn die

aan te pakken via het systeem van

voor een vrijstellingsovereenkomst

bedrijven met betalingsmoeilijk-

GAS-boetes. Waar dat nodig is, kan

80 euro per dag krijgen.

afsluit met Auvibel. Pas na advies van

heden toelaat om aan interessante

men zo de wildgroei onder controle

UNIZO zal nauw toezien op de verdere

verrassing zit binnenin”. Hierbij was

de Raad van State, goedkeuring en

voorwaarden en met een vrijstelling

krijgen en ervoor zorgen dat de dis-

uitwerking (o.a. ministerieel besluit)

bijkomende aandacht voor de typi-

publicatie in het Belgisch Staatsblad

tot eind 2016, een overbruggings

criminatie tussen winkels binnen en

en eventuele kinderziektes in het

sche kenmerken van toeristische

treden de nieuwe regels in werking.

krediet te bekomen.

buiten de toeristische zone verdwijnt.

nieuwe systeem.

gebieden.

dagen waarin de onderneming
hinder door werken ondervindt. De
sluitingsvoorwaarde vervalt, maar
ondernemers die toch nog hun zaak
moeten sluiten kunnen vanaf dag
21 nog een verhoogde premie van

Mechelen Winkelstad).
› UNIZO West-Vlaanderen trok ook
voluit de kaart van kernversterking.
Door gemeenten aan te sporen het
convenant kernversterkend beleid
te ondertekenen, maar ook door
middel van de ludieke paasactie “de

“ Ik heb mee
300 arbeidsplaatsen
gecreëerd.
Daarvoor mag
je al eens
twee keer
mislukken”
Ondernemer Frank
Bekkers over zijn
faillissementen
tijdens de Limburgse
‘Fuck up nights’

“ Als je gelaten
achter je toog
blijft staan of
afwacht wat er
gaat gebeuren,
ben je een
vogel voor
de kat”
Caroline Fant,
uitbaatster van
een dagbladhandel
met lingeriezaak
én drukkerij in
ZO Magazine

“ We leggen
“ Zeven dagen
onze bedrijven
op zeven
de strengst
werken, geen
mogelijke
leven? Als je
regels op en
iets met veel
discrimineren
plezier doet, is
ze ten aanzien
het toch geen
van importeurs
werk meer?”
waarvoor die
Zelfstandige
regels niet
‘frietchinees’ Fen Lei
gelden. Dat
in ZO Magazine
moet stoppen.”
Docent, auteur
en Chinakenner
Jonathan Holslag
tijdens een infosessie van UNIZO
“De Makers”

“ Je kan stoppen
met werken
zo vaak je
wil, maar als
ondernemer
stop je nooit.
Dat is iets wat
je bent en niet
zomaar met
een knop kan
uitzetten.”
Self-made
bouwondernemer
Willy Naessens in
ZO Magazine

“ Als iemand
succes heeft,
heeft die dat,
volgens mij,
alléén maar
te danken aan
zichzelf en niet
aan iemand
anders of aan
geluk.”
Onderneemster
Pascale Naessens
in Trends

© Erik Anthierens

© Pieter-Jan
Vanstockstraeten

© Willy Naessens

© Dieter Telemans

© Jimmy Kets

© Luc Daelemans

© Dominic Verhulst
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“ Een KMO’er zit
altijd op zijn
portefeuille,
die denkt
in de eerste
plaats aan
zijn centjes,
hij moet wel.
Maar hij gaat
kapot als hij de
belangen van
de klant niet
voorop stelt.”
Performance
psycholoog
Jef Brouwers

COLOFON
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER UNIZO vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel - COÖRDINATIE Tina Janssens - REDACTIE UNIZO Studiedienst en Herman Van Waes - VORMGEVING Wils & Peeters
DRUKKERIJ Albe De Coker - FOTOGRAFIE Pat Verbruggen, Emy Elleboog, Dieter Telemans, Tine Declerck, Karel Hemerijckx, iso800, Dominic Verhulst, Luc Daelemans, Jimmy Kets, Willy Naessens, Pieter-Jan
Vanstockstraeten & Erik Anthierens
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UNIZO PRIORITEITEN
UNIZO heeft al heel veel voor ondernemers
gerealiseerd, maar er blijven nog genoeg
uitdagingen over. Dit is de top 10 van UNIZOaandachtspunten voor het komende werkjaar.

1

2

3

4

5

Meer flexibiliteit in
de arbeidswetgeving.

Een nieuwe wet op het
concurrentievermogen die elke
ontsporing van onze loonkosten onmogelijk maakt.

Een belastingtarief
van 20% voor KMOvennootschappen.

Ondernemersvriendelijke
inspectiediensten, die
uitgaan van de goede
trouw van ondernemers.

Een hervorming van
de BTW-boetes.

6

7

8

9

10

Een verdere verbetering
van de sociale zekerheid
voor zelfstandigen.

Minder administratieve
rompslomp voor onder
nemers op alle niveaus.

Minder bijdragen, toeslagen
en heffingen die doorgerekend worden in de elektriciteitsfactuur van KMO’s.

Een bijsturing van de Wet
op de Continuïteit van
Ondernemingen (WCO).

Een gestroomlijnd Europees
consumentenrecht dat meer
rekening houdt met de
mogelijkheden van
zelfstandige ondernemers.

UNIZO-PARTNERS IN ONDERNEMEN

