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“Als UNIZO zullen wij ons blijven
inzetten om het ondernemen
voor ondernemers haalbaar
te maken en kansen te creëren.” Ondernemers hebben
nood aan stabiliteit
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Twitter: @karelvaneetvelt
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Voor het eerst sinds lang waren er het voorbije werkjaar positieve
geluiden te horen. Het aantal faillissementen lijkt licht te dalen, het
ondernemersvertrouwen klimt stilaan terug richting de gezonde
grens van 100 en ook het aantal starters stabiliseert. Het is nog te
vroeg om te spreken van een definitief herstel, maar we kunnen toch
eindelijk na jaren van economische crisis voorzichtig optimistisch zijn.
Positief nieuws doet deugd en motiveert. Als UNIZO hebben we ons het
afgelopen werkjaar ingezet om ondernemers bij te staan. Om ervoor te
zorgen dat ze kunnen doen waar ze het best in zijn: ondernemen. In dit
activiteitenverslag kan u lezen wat we hebben gerealiseerd.
Maar we zijn er nog niet. Onze economie moet opnieuw kunnen groeien.
En dat kan alleen als ondernemers kansen krijgen om te investeren,
om te ondernemen. We verwachten van de regeringen in dit land – bij
het ter perse gaan waren de regeringsonderhandelingen nog volop aan
de gang – dat ze hiervoor alles doen. Dat zal een aantal veranderingen
vergen, maar we zijn bereid hiervoor te gaan. Als UNIZO zullen wij ons
overigens ook blijven inzetten om het ondernemen voor ondernemers
haalbaar te maken en kansen te creëren. Daarom zullen we blijven
hameren onder meer op de noodzakelijke lastenverlaging, een verlaging
van de belastingdruk en administratieve vereenvoudiging.
Graag hoor ik ook uw suggesties of opmerkingen.
Met ondernemende groeten,
Karel Van Eetvelt
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Eindelijk
gelijke kinderbijslag voor
zelfstandigen
Door de 6de staatshervorming ging de bevoegdheid
voor kinderbijslag vanaf
1 juli 2014 over van de
federale overheid naar de
Gemeenschappen (voor
Brussel aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).

UNIZO heeft er mee voor gezorgd
dat het verschil tussen de kinderbijslag voor werknemers en die
voor zelfstandigen nog vóór die
overdracht werd weggewerkt. Tot
1 juli 2014 kreeg een zelfstandige
namelijk maar 84,34 euro per
maand voor het eerste kind,
terwijl een werknemer 90,28 euro
ontving. Sinds 1 juli krijgt een zelfstandige ook 90,28 euro voor het
eerste kind. Daarnaast hebben
zelfstandigen met een faillissementsuitkering voortaan ook
recht op een sociale toeslag bij
hun kinderbijslag. Vroeger was
dit voorbehouden aan langdurig
werklozen, terwijl zelfstandigen in
een moeilijke inkomenssituatie op
geen extra steuntje in de rug konden rekenen. Voortaan krijgt een
zelfstandige ook pensioenrechten
toegekend voor de kwartalen die
hij presteerde in het kalenderjaar
waarin hij met pensioen gaat.
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Op weg naar
een échte loonkostendaling
Op haar Startreceptie in
september 2013 stelde
UNIZO als eerste een
drastische lastenverlaging
voor van 5% of ruim 7
miljard euro.

Op basis van een stevig
onderbouwd dossier zette UNIZO
daarmee ongetwijfeld de toon in
dit noodzakelijke debat. Zo keurde
de vorige regering in haar ‘Pact
voor competitiviteit en werkgelegenheid’ al een lastenverlaging
goed van in totaal 1,350 miljard
euro: 450 miljoen vanaf 2015, nog
eens 450 miljoen vanaf 2017 en
bijkomend 450 miljoen euro vanaf
2019. Dit is alvast een belangrijke stap, maar UNIZO wil dat de
nieuwe federale regering nog
een stap verder gaat en houdt
de druk op de ketel. In juli 2014
presenteerde het een nieuwe
studie, in samenwerking met de
KULeuven, die aantoont dat een
verlaging van de loonlasten met
5% in arbeidsintensieve sectoren
(bouw, transport, elektro en
distributie) tienduizenden jobs
kan creëren.
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UNIZO slaagde er vroeger
al in om loonkostverminderingen voor welbepaalde
doelgroepen in te voeren:
zo daalde de brutoloonkost al voor wie een eerste,
tweede of derde werknemer aanwerft.

Na jaren onderhandelen
kwam er een eenheidsstatuut voor arbeiders
en bedienden, voorlopig
nog enkel op het gebied
van de opzegtermijn/vergoeding en de carenzdag
(eerste ziektedag).

Onder impuls van UNIZO werd
die doelgroepvermindering
uitgebreid: ook wie sinds 1
januari 2014 een vierde en vijfde
werknemer aanwerft, krijgt een
vermindering van sociale bijdragen toegekend. Voor de vierde
en voor de vijfde aangeworven
werknemer betekent dat volgende
loonkostvermindering: 1.000 euro
per kwartaal tijdens de eerste
5 kwartalen en 400 euro per kwartaal voor de volgende 4 kwartalen.

Het uiteindelijke resultaat was
een regeringscompromis, maar
geen bevredigend globaal akkoord
tussen de sociale partners. Toch
werden op aandringen van UNIZO,
dat zeer actief aan de gesprekken deelnam, enkele financiële
compensaties afgesproken. Zo
kan een werkgever vanaf 2019 een
belastingvrije reserve aanleggen
om aan zijn verplichtingen bij een
eventueel later ontslag te voldoen.
Hiervoor is in 2019 een budget van
250 miljoen euro voorzien. Ook
andere financiële compensaties
zijn aangekondigd maar nog niet
definitief. Andere positieve punten
in het akkoord: ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
kan nu beëindigd worden (ter
compensatie voor het afschaffen
van de proeftijd), en een werkgever mag voortaan vragen dat
een zieke werknemer zich thuis
maximum 4 uur per dag beschikbaar houdt voor controle.

Sinds 1 januari 2013 is de
BTW enkel opeisbaar of aftrekbaar op het moment
dat het product geleverd wordt of de dienst
gepresteerd, of bij een
voorafgaande (gedeeltelijke) betaling.
Dit stelt een probleem voor het
betalen of ontvangen van voorschotten, want de factuur is sinds
jaren een vertrouwd en betrouwbaar document. UNIZO drong bij
de regering aan op minstens een
overgangsregeling, zodat alle
betrokkenen de tijd krijgen om de
wijziging in de praktijk te brengen.
Die overgangsregeling werd al
voorzien voor 2013, maar op vraag
van UNIZO blijft de overgangsregeling ook voor 2014 van kracht.
Bovendien is de vereiste van een
dubbel document (vraag om betaling + factuur) afgevoerd.
Eén document volstaat.
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Brussels vervolg
Om KMO’s in hun financiering te ondersteunen
werden – vaak op vraag
van UNIZO – instrumenten ontwikkeld zoals het
federale Participatiefonds.
Deze instelling moest
geregionaliseerd worden
in het kader van de 6de
staatshervorming.
UNIZO drong er op aan dat ook in
Vlaanderen en Brussel een Participatiefonds zou opgericht worden
om de achtergestelde leningen
voor KMO’s voort te zetten. Sinds 1
juli 2014 is zowel Participatiefonds
Vlaanderen als Brupart in Brussel
ook actief. Nog door de 6de staatshervorming dreigde de federale
kredietbemiddelaar te verdwijnen,
hoewel die al jaren met succes
dossiers van KMO’s bij de banken
wist te deblokkeren. Op aandringen van UNIZO werd in overleg met
de banken bekrachtigd dat de kredietbemiddelaar vanaf 1 april 2014.
zijn activiteiten voort kan zetten
bij het Vlaamse Agentschap Ondernemen. Ondernemers die kapitaal
zoeken via crowdfunding zullen op
vraag van UNIZO pas vanaf 300.000
euro (en niet meer vanaf 100.000)
een prospectus moeten opstellen – als het bedrag per belegger
beperkt blijft tot 1.000 euro.

ombudsdienst

Vanwege een Europese
verplichting wilde de
federale regering een
consumentenombudsdienst oprichten om
alle buitengerechtelijke
geschillen tussen consumenten en ondernemingen te behandelen.
UNIZO is daar niet tegen, omdat
dit flexibeler, sneller en goedkoper kan zijn. Maar in haar
wetsontwerp voorzag de federale regering dat ondernemers
moesten meebetalen voor de
werking van deze consumentenombudsdienst. Bovendien zouden
ex-medewerkers van verbruikersorganisatie OIVO mee over
de geschillen kunnen oordelen.
UNIZO drong er meteen bij de
regering op aan dat ondernemingen hoe dan ook geen bijdrage
zouden moeten betalen én dat de
beslechting van consumentengeschillen door de ombudsdienst
uitsluitend diende te gebeuren
door onafhankelijke personen.
Het uiteindelijk goedgekeurde
wetboek Economisch Recht Boek
XVI, “Buitengerechtelijke regeling
van consumentengeschillen” komt
hieraan tegemoet.

Door problemen met het
INTERVAT-platform dreigden heel wat zelfstandige
ondernemers de deadline
van maandag 31 maart
2014 voor het indienen
van de BTW-listings niet
te halen.
UNIZO heeft de FOD Financiën
op de hoogte gebracht van de
problemen en uitstel gevraagd.
De termijn voor de indiening van
de BTW-listings werd met 1 week
verlengd, tot en met maandag 7
april. Doordat ook de technische
problemen met INTERVAT werden
opgelost, hebben alle zelfstandige
ondernemers hun BTW-listing
tijdig kunnen indienen.
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kleine eurocentjes
Het kost meer om de
bruine muntjes van 1 en
2 eurocent te maken dan
ze nominaal waard zijn.
Maar vooral kosten deze
muntstukjes de handelaars handenvol geld en
tijd: 80% wil ze dan ook afschaffen, en voor 78% van
de consumenten mogen
prijzen gerust worden afgerond tot op een veelvoud
van 5 eurocent.
UNIZO vraagt al jarenlang dat de
overheid hier actie onderneemt.
In maart 2014 werd dan beslist
een symmetrische afrondingsregel in te voeren: handelaars
kunnen (maar moeten niet) vanaf
oktober hun prijzen afronden tot
op het dichtstbijzijnde veelvoud
van 5 eurocent. De afrondingsregel geldt enkel voor betalingen
in contanten, dus niet voor betalingen met de kaart of met andere betaalmiddelen. Op termijn
moeten ook voor deze betalingen
de afrondingsregel gelden. Daarnaast dient op Europees niveau
verder druk uitgeoefend om
uiteindelijk de 1 en 2 eurocentjes
af te schaffen.

Meer en meer stadsbesturen (o.a. Antwerpen,
Kortrijk, Gent,…) willen
hun centrum laten
erkennen als toeristische
zone om er wekelijkse
koopzondagen te kunnen
organiseren. Maar een
veralgemening van de zondagsopening over heel het
land vinden de handelaars
opportuun noch wenselijk,
zo bleek uit een enquête
onder de UNIZO-leden.

Het UNIZO-standpunt blijft dan ook
dat ondernemers hun zondagsrust
verdienen zoals iedereen en dat ze
enkel op zondag kunnen openen uit
vrije keuze, niet onder druk van de
concurrentie. De zondagsopening
moet dus beperkt blijven tot de
echte toeristische centra, in het
binnenland of aan de kust. In Gent
werd de aanvraag tot erkenning
van de kern als toeristisch gebied
en vooral het geplande shoppingcenter buiten het centrum afgehouden. In Kortrijk en Antwerpen komt
er na uitgebreid overleg een proefproject, onder strikte voorwaarden.
Zo blijft het aantal koopzondagen
beperkt tot 1 per maand, zullen de
steden inspanningen leveren om
extra buitenlandse toeristen aan te
trekken en moet het project na verloop van tijd geëvalueerd worden.

UNIZO informeert leden nog meer én nog
beter. In 2014 vernieuwde UNIZO ZO magazine,
de Adviesnieuwsbrief en digitale nieuwsbrieven. Een
nieuwe website en app staan nog in de steigers.
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5 miljoen euro. Dat is de
waarde van de overeenkomst
die UNIZO, UCM en Comeos
sloten met Worldline, de
beheersmaatschappij voor het
elektronisch betaalverkeer.
Het akkoord geldt als commerciële ‘tegemoetkoming’ voor de
problemen met elektronische
betaaltransacties op piekverkoopdag 23 december, vlak
voor kerstmis.

“Ondernemers steken kwart van
tijd in administratie. Mocht nu
ook administratie kwart van tijd in
ondernemers steken. ”
Michel Maus, professor fiscaal recht
aan de Universiteit Antwerpen en
Vrije Universiteit Brussel

Antwerpen stond op 26 maart 2014 even op zijn kop door
een actie van de foorkramers tegen de verplichte verhuis
van de Sinksenfoor. UNIZO kwam tussen en bluste het Sinksenvuur.

Op 25 mei mocht u naar de stembus
voor de verkiezing van een nieuwe
Vlaamse, federale
Naar aanleiding
en Europese
vanregede verkiezingen op 25 mei
ring. UNIZO bracht
peilde bij
UNIZO
de verschillende
de verschillende politieke partijen
vertegenwoordigers
samen.van
We de
vroegen
politieke
hen wat er zou gebeuren
partijen naar hun standpunten.als zij aan de macht komen.
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Martin Heylen, televisiemaker
De Standaard

UNIZO schreef een open brief aan
Staatssecretaris van fraudebestrijding John Crombez om te pleiten voor meer respectvolle fiscale
controles.

UNIZO hield een belactie waar honderden ondernemers hun vragen
over de liquidatiebonus aan experten konden stellen.

40% van de horeca is
volgens de officiële
cijfers verlieslatend.
Uit een studie van de
K.U. Leuven blijkt dat de
gemiddelde winstmarge
in de horeca negatief is.
“Het probleem is niet de
witte kassa, wel de loonkost
en vhet gegeven dat de
horeca niet anders kan dan
werken met extra tijdelijk
personeel.”
Karl Verlinden (rechts op de foto), zaakvoerder van het
farmaceutische bedrijf Qualiphar, volgt Flor Joosen
(links op de foto) op als nationaal voorzitter van UNIZO.

Marc Van Zeebrouck, runde 20 jaar
een bloeiend eetcafé in Adinkerke

Sinds 1 januari 2014 is het
nieuwe eenheidsstatuut in
werking. Voor nogal wat
werkgevers heeft dit een
grote impact, vooral op
vlak van de opzeggingstermijnen. UNIZO organiseerde verschillende
infosessies en webinars
en gaf een adviespocket
“ontslag” uit.
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De bevoegde ministers
binnen de Benelux
Unie ondertekenden een
engagementsverklaring om
samen te strijd aan te gaan
tegen reclameronselaars.
Deze verklaring kwam er op
vraag van UNIZO.

UNIZO tevreden na vernietiging milieuvergunning
Uplace in Machelen door
Raad Van State
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Eindelijk grensoverschrijdende aanpak
reclameronselaars

“Iedereen heeft het recht om te mislukken.
De enige echte loser is diegene die nooit
heeft durven te proberen.”

Tijdens de
startreceptie
in het Vlaams
Parlement vroeg
UNIZO aan de
aanwezigen mee
te duimen voor
ondernemers.
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Uplace nee
eenvoudiger en
De opmars van baanwinkels in de rand zet zich
nog altijd door, ten koste
van de handelskernen
in de centra. Dat tast de
leefbaarheid van deze
kernen aan: leegstand
en verloedering, klanten
die wegtrekken naar de
grootwinkels.
UNIZO pleit al jaren lang voor een
doorgedreven kernversterkend
beleid en blijft vechten tegen
megaprojecten die daar tegen ingaan. De Raad van State gaf intussen UNIZO gelijk in haar procedure tegen Uplace, en vernietigde in
mei 2014 ook de milieuvergunning
ervoor. Sinds 1 juli 2014 beslissen
de gewesten in principe zelf over
de inplanting van handelsvestigingen. De Vlaamse regering
voorziet de integratie van de
socio-economische vergunning in
de toekomstige omgevingsvergunning, zoals trouwens in Brussel
al werd goedgekeurd. Er komen
ook ruimtelijke instrumenten
voor steden en gemeenten om
kernwinkelgebieden en winkelarme gebieden af te bakenen,
zoals door UNIZO voorgesteld. De
nieuwe Vlaamse regering moet
het ontwerpdecreet (van februari
2014) over het integraal handelsvestigingsbeleid nu definitief
goedkeuren en uitvoeren, zoals
voorzien in het regeerakkoord.

doorzichtiger

Op aandringen van UNIZO
zorgt het pas goedgekeurde nieuwe ‘wetboek
intellectuele eigendom’
voor meer doorzichtigheid in het ingewikkelde
en dure kluwen van de
auteursrechten en hoe
die geïnd worden.
Voortaan moeten de vennootschappen die de auteursrechten
beheren op hun website verplicht
de beheerskosten die ze aanrekenen vermelden. Onder de nieuwe,
strengere boekhoudkundige
regels moeten ze die beheerskosten ook begrenzen op maximaal
15% van de geïnde auteursrechten. Die vergoedingen moeten
voortaan ook binnen de 24
maanden bij de auteurs terecht
komen. Nieuw is nog de “Regulator auteursrechten”, een soort
waakhond die toeziet op eventueel
misbruik of een onevenwicht in
de regeling van auteursrechten.
Tenslotte voorziet het wetboek
een belangrijke administratieve
vereenvoudiging: zo komt er tegen
2015 een eengemaakte inning van
auteursrechten (SABAM) en billijke vergoeding voor het afspelen
van muziek in uw zaak, zoals
UNIZO al jaren vraagt.

KMO’s die streven naar
meer energie-efficiëntie
kunnen daar volgens
UNIZO beter toe gestimuleerd worden door positieve maatregelen (zoals
financiële ondersteuning)
dan door negatieve, zoals
heffingen of bijkomende
dwingende regelgeving of
monitoring.

En daar werd de laatste jaren
werk van gemaakt. Sinds november 2013 omvat de steun waar
Vlaamse KMO’s via de ondernemersportefeuille van kunnen
genieten ook de coaching op
gebied van energie. Sindsdien
kan energieadvies door erkende
energiedeskundigen worden
gesubsidieerd aan 75%. Het minimaal projectbedrag is 500 euro,
de maximale steun bedraagt
10.000 euro. De energiethema’s
zullen jaarlijks worden aangepast. Tot eind 2014 komen
maatregelen in aanmerking voor
optimalisatie van persluchtproductie- en verdeling, optimalisatie
van koelinstallaties en energiebesparing bij de aanmaak van
sanitair warm water.

Ondernemers die
deelnemen aan het
KMO-programma van
het IWT klagen over de
administratieve lasten
die gepaard gaan met
het indienen van een
innovatiedossier.

Door de rompslomp komen veel
– vooral kleine – ondernemers
er zelfs helemaal niet toe om een
dossier in te dienen. UNIZO hamert
er al vele jaren op dat het IWT zijn
procedures voor de toekenning
van innovatiesteun moet vereenvoudigen. Ook dit werkjaar overlegde UNIZO meermaals met het
IWT daarover. Onder impuls van
UNIZO werkt het IWT nu aan een
vereenvoudigd KMO-programma.
Ook het nieuwe Vlaamse regeerakkoord legt de nadruk op een vlotte
en toegankelijke innovatieondersteuning voor KMO’s.

UNIZO springt niet alleen
Europees, nationaal en
gewestelijk (Vlaanderen
én Brussel) succesvol in
de bres voor uw ondernemersbelangen, maar
ook provinciaal en lokaal.
Enkele voorbeelden:

• Afschaffing van de reclametaks
in Heist op den Berg en andere
gemeenten, schorsing van de
belasting op zwaar transport in
Beersel,…
• Grondige en ondernemingsvriendelijke herziening van
de bouwcode in Antwerpen
• Beperking van de hinder door
openbare werken in Tienen,
Leuven, Gentbrugge, Kruibeke,…
• Effectieve controle op en bijsturing van de blauwe zone
in Evergem
• Bijsturing van het GRUP HasseltGenk met een betere visie op
vlak van kernversterking en
minder dan eerst voorziene
detailhandelszones.
• Aanstelling van een lokale
bereikbaarheidsadviseur voor
stedelijke werken in Gent

UNIZO-prioriteiten 2014-2015
1.

Een omvangrijke loonlastverlaging van 5%, zodat onze ondernemingen terug competitief worden

2. Geen verhoging van de belastingen voor ondernemers, wél een fiscaal pact tussen overheid
en ondernemers dat redelijke fiscale spelregels voor 5 jaar vastlegt
3. Lagere elektriciteitsfactuur voor KMO’s, onder andere door de invoering van een energienorm,
zodat de energiekost voor onze KMO’s niet hoger is dan in de buurlanden
4. Realisatie van de omgevingsvergunning met daarin geïntegreerd de socio-economische
vergunning en uitwerking van een digitaal loket, zodat ondernemers vergunningen
elektronisch kunnen aanvragen
5. Een kernversterkend winkelbeleid in Vlaanderen en Brussel
6. Een betere financiering van starters en ondernemingen, onder andere door een slagkrachtig
Participatiefonds in Vlaanderen en Brussel en door een uitgebreide winwinlening
7. Geen boetes voor ondernemers die zogezegd te weinig opleidingsinspanningen doen,
wél een modern opleidingsbeleid dat ondernemers en (toekomstige) werknemers stimuleert
8. Verder werken aan een beter sociaal statuut van de zelfstandige, vooral voor het minimumpensioen van de alleenstaande zelfstandige
9. Een goede begeleiding van werkzoekenden, met maximale inzet van de nieuwe bevoegdheden
die de regionale diensten daarvoor gekregen hebben
10. Innovatiesteun meer richten naar KMO’s

www.unizo.be
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UNIZO heeft al heel veel voor ondernemers gerealiseerd, maar er blijven nog tal van
uitdagingen over. Dit is de top 10 van prioritaire UNIZO-aandachtspunten voor het komende
werkjaar. Voor een uitvoerig overzicht, kijk op www.unizo.be/prioriteiten.

