
VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER

Is het je eerste inbreuk als ondernemer in 

een periode van vier jaar en heb je die onbe-

wust (‘te goeder trouw’) gepleegd? Dan zal 

de belastingadministratie je boete voortaan 

wél rechtstreeks kwijtschelden. Tenminste 

als het om een boete gaat die geen impact 

heeft op het verschuldigde btw-bedrag 

(bijvoorbeeld niet-proportionele boetes). 

Wil je dat je boete wordt kwijtgescholden, 

dan moet je daar een verzoekschrift voor 

indienen. En moet je de btw alsnog betaald 

hebben. Dat spreekt voor zich. 

De nieuwe benadering is een belangrijke stap 

naar de normalisering van de btw-boetes. 

Het principe van ‘te goeder trouw’ invoeren 

is alvast een positief signaal naar de Belgi-

sche ondernemer.

Btw-boetes zijn al lang een doorn in het oog van ondernemers.   
De willekeur waarmee ze worden toegepast, de strenge interpretatie, 
de hoge bedragen en de quasi-onmogelijkheid om zo’n boete kwijt te 
schelden… Maar niet getreurd. De regels werden onlangs versoepeld. 
Wat als je nu een btw-boete krijgt?

Oei, vergeten btw 
te betalen… Krijg ik mijn 
btw-boete nog kwijtgescholden?
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 ACTUEEL

ZELF EEN ADVIESVRAAG?
Bel, mail of chat

OP ZOEK NAAR MEER 
INFO & ADVIES?

Raadpleeg het UNIZO Kennisnet, 

een online databank vol praktische 

adviezen. Altijd up-to-date!

www.unizo.be/kennisnet

UNIZO AdviesbrIEF SEPTEMBER 2018

PARTNERS IN ONDERNEMEN

FINANCIEEL

Situatie vroeger

Boetes kunnen niet kwijtgescholden 
worden tenzij bij overmacht.

Geen onderscheid tussen boetes.

De controlediensten gingen ervan uit dat 
je bewust een inbreuk hebt begaan. 

Situatie nu

Boetes worden automatisch kwijtgescholden 
als bovenstaande voorwaarden voldaan zijn.

Boetes variëren naargelang bovenstaande 
voorwaarden al of niet voldaan zijn

Nu moeten de controlediensten ervan 
uitgaan dat je onbewust vergeten bent  
btw te betalen.

KORTOM 
Om van de versoepelde regels rond btw-boetes te kunnen genieten:

• Moet het gaan om je eerste overtreding van dezelfde aard binnen een periode 

van 4 jaar.

• Moet je de overtreding onbewust (te goeder trouw) begaan hebben.

• Moet je een individueel en gemotiveerd verzoekschrift indienen.

• Moet je jouw vergetelheid rechtgezet hebben en alle periodieke aangiften 

correct ingediend hebben.
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Let op voor 
reclameronselaars 
in domeinnamen 
Hoe herken ik hun praktijken?

 ACTUEEL  
Nieuwe regels woninghuur 
pas vanaf 1 januari 2019
Aanvankelijk was aangekondigd dat de nieuwe 

regels inzake woninghuur in werking zouden 

treden op 1 september 2018. Maar dat is nu 

uitgesteld naar 1 januari 2019. De nieuwe regels 

bepalen onder meer dat de huurwaarborg 

wordt verhoogd van twee naar drie maanden 

huur. Meer duiding hierover krijg je in één van 

onze volgende edities.

 NIEUW VANAF 1 JANUARI  
Onroerende verhuur mét btw   
wordt mogelijk 
De verhuur van onroerende goederen is in principe vrijgesteld van btw. 

De keerzijde van deze btw-vrijstelling is dat er geen recht op aftrek is van 

de btw bij de aankoop, oprichting of renovatie van het onroerend goed 

in kwestie. Om toch recht op aftrek te creëren, worden dan vaak diverse 

soorten constructies opgezet. De regering zette nu het licht op groen om 

in bepaalde gevallen toch een onroerende verhuur mét btw te voorzien. 

De nieuwe regeling treedt normaal gezien in werking op 1 januari 2019. 

Voor de meest actuele info hierover, check / www.unizo.be/kennisnet  

In de praktijk stellen we twee methodes van 

ronselpraktijken vast:

Je krijgt een telefoontje of e-mail met de 

vraag om een domeinnaam te betalen, 

vaak aan hoge tarieven. Het argument luidt 

dat die domeinnamen anders door anderen 

kunnen worden gekocht en het imago van 

jouw firma kunnen schaden als ze slecht 

worden gebruikt. Vaak heeft de gecontac-

teerde onderneming al een internetsite die 

eindigt op de extensie .be, en stelt de ronse-

laar voor om dringend ook de extensies .biz, 

.net, .name, enz. te kopen.

Bij de tweede methode sturen ze je een 

factuur met de vermelding ‘herinnering’. 

Die factuur zet je er meestal toe aan om zo 

vlug mogelijk te betalen zonder na te gaan 

of ze terecht is. Wie aandachtig alle vermel-

dingen, vooral de klein gedrukte, analyseert, 

ontdekt dat het eigenlijk om een offerte gaat 

en niet om een onbetaalde factuur. Je hebt 

dus geen voorafgaand contract ondertekend.

Er bestaat een zwarte lijst van onbetrouw-

bare firma’s die dergelijke praktijken voeren 

en waar je dus beter voor oplet. 

Je vindt ze op de website van de FOD 

Economie www.economie.fgov.be, ga 

naar ‘ondernemingen’ en klik op ‘bedrijfs-

oplichting’.

KORTOM
• Krijg je een telefoon of 

e-mail waarin staat dat je een 

domeinnaam moet betalen, 

dan gaat het vaak om een 

reclameronselaar.

• Lees altijd de kleine lettertjes als 

je een herinnering krijgt voor een 

onbetaald factuur. Het kan een 

offerte zijn van de ronselaar. 

• Raadpleeg www.economie.
fgov.be voor een lijst van 

onbetrouwbare firma’s.

UNIZO AdviesbrIEF SEPTEMBER 2018

JURIDISCH

Bij de UNIZO Ondernemerslijn ontvingen we tijdens de 
zomermaanden regelmatig meldingen van ronselpraktijken 
met betrekking tot domeinnamen. Waarop moet je nu letten?

Lees altijd de kleine 
lettertjes als je een 
herinnering krijgt.
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Elektronisch 
betalen nu 
gratis voor 
de klant Mag 
dat niet vanaf een 
minimumbedrag?

Sinds 9 augustus 2018 is het verboden 
om nog kosten door te rekenen voor 
het gebruik van om het even welk 
betaalmiddel, hoe hoog die voor de 
handelaar ook kunnen oplopen. Dus 
geen bordje meer met een melding als 
‘voor betalingen met Bancontact van 
minder dan 10 euro wordt 0,50 euro 
aangerekend.’ Valt daar echt niet meer 
aan te ontkomen? 

Voortaan mag je in geen enkel geval nog 

kosten doorrekenen: overschrijvingen, domi-

ciliëringen of kaartbetalingen, maaltijd- of 

ecocheques..., ongeacht of het gaat om een 

betaling in de winkel, 

dan wel online. Strikt 

genomen legt de 

wet dus een verbod 

op om kosten door 

te rekenen. Maar 

wat je bijvoorbeeld 

wel nog mag doen, 

is aangeven dat je 

pas kaartbetalin-

gen aanvaardt vanaf 

een bepaald bedrag. 

Zeker voor dure betaalkaarten zoals Ameri-

can Express of Diners, waarvoor je al snel 

een commissie van 3% betaalt, kan dat een 

heel verschil maken. Je moet dan wel heel 

duidelijk aangeven dat je die kaarten slechts 

aanvaardt vanaf een bepaald bedrag. En er 

rekening mee houden dat sommige klanten 

dat minder prettig vinden…

KORTOM
• Sinds 9 augustus is het 

doorrekenen van kosten bij alle 
betaalmiddelen verboden, dus 
ook bij bankkaarten.

• Wel kan je aangeven dat je enkel 
kaartbetalingen aanvaardt vanaf 
een bepaald bedrag. 

In principe is een klant juridisch 

aansprakeli jk wanneer hij een 

afspraak negeert, en zou je dus een 

schadevergoeding kunnen eisen. 

Maar in de praktijk is dat niet zo 

eenvoudig. Om te beginnen moet 

je de schade onomstotelijk kunnen 

aantonen, inclusief dat de klant daar 

de oorzaak van is. 

Je kan dat oplossen door een forfai-
tair bedrag te voorzien als de klant 

niet opdaagt, waarvan de omvang 

afhangt van het moment waarop de 

klant annuleert: de schade die je lijdt 

als de klant gewoon niet komt opdagen 

zal immers hoger zijn dan wanneer de 

klant ruim op voorhand annuleert.  

Heb je welbepaalde klanten die 

hardnekkig hun gemaakte afspraken 

negeren, dan is het wellicht beter om 

daarvoor een minnelijke regeling 

uit te werken. Bijvoorbeeld: geen 

schadevergoeding eisen maar wel 

overeenkomen dat deze (en enkel 

deze) klanten bij elke volgende afspraak 

een voorschot betalen, als een soort 

‘waarborg’ voor hun komst. Je kan ook 

op het probleem wijzen en afspreken 

dat ze nog wel welkom zijn op de vrije 

consultaties of openingsuren, maar niet 

meer op afspraak.

Hou wel rekening met de commerciële 
impact van je schadeclaim. Wanneer 

je een klant vervolgt, verspreidt dat 

nieuws zich als een lopend vuurtje, met 

mogelijke imagoschade. Hoe dan ook 

is het juridisch vervolgen van klanten 

de laatste optie en enkel aangewezen 

bij ernstig en herhaaldelijk verzuim, 

waardoor je aanzienlijke schade leed. 

Met een gerechtelijke procedure zijn 

bovendien ook kosten gemoeid, die je 

niet altijd integraal zal kunnen terug-

vorderen. 

KORTOM
• In principe kan je een 

schadevergoeding 

eisen, maar die moet in 

verhouding staan tot de 

schade die je lijdt.

• Denk ook aan de 

commerciële impact van 

je schadeclaim. Misschien 

is een minnelijke regeling 

een beter idee voor klanten 

die wel vaker een afspraak 

negeren?

Mijn klant is niet 
op de afspraak  
Kan ik een ‘no show fee’ eisen?

Kan je een ‘no show fee’ (niet-opdaag-premie) eisen voor 
een klant die zijn kat stuurt naar een vastgelegde afspraak? 

UNIZO AdviesbrIEF SEPTEMBER 2018

FINANCIEEL

Strikt 
genomen 
legt de wet 
dus een 
verbod op 
om kosten 
door te 
rekenen.

JURIDISCH

Wanneer je een klant 
vervolgt, verspreidt 
dat nieuws zich als 
een lopend vuurtje.
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Ik neem een 
handelszaak over 
Moet ik dan ook de 
schulden betalen?

Als je een bestaande handelszaak over-

neemt die een eenmanszaak is, dan neem je 

in principe de uitstaande schulden (en vorde-

ringen) niet mee over. Alleen de lopende 

overeenkomsten die noodzakelijk zijn om de 

handelsactiviteit te kunnen voortzetten en 

het cliënteel te kunnen aantrekken, worden 

dan overgedragen.

Let op, dat is anders als je een vennootschap 

overneemt: dan gaat het om een bedrijfs-

overdracht van aandelen en worden alle 

bezittingen én schulden van de vennoot-

schap overgedragen! 

Algemeen wordt aangenomen dat bij 

overdracht van een handelszaak volgende 

elementen worden overgedragen: het cliën-

teel, de handelsnaam, het logo, de telefoon, 

de website, de domeinnaam, het materieel, 

de uitrusting en de voorraden, de voortzet-

ting van de handelshuur. 

Dat kan met een gewone overeenkomst, 

zonder tussenkomst van een notaris. Is er 

ook een eigendomsoverdracht van het 

bedrijfsgebouw, dan moet je wel een akte 

laten opmaken voor een notaris.

Schulden worden dus in principe niet overge-

UNIZO AdviesbrIEF SEPTEMBER 2018

JURIDISCH

Je neemt een handelszaak over die nog openstaande 
schulden heeft. Neem je die schulden mee over? Of blijven 
die de verantwoordelijkheid van de eerdere eigenaar?

dragen bij een overdracht van handelszaak. 

De schuldeisers zullen zich moeten wenden 

tot de overlater, die deze schulden dan 

eventueel uit de opbrengst van de 

overnameprijs moet betalen.

Bankiers met voorrecht ‘Pand Handels-

zaak’ zullen pas hun akkoord met de 

overdracht van de handelszaak geven 

nadat hun uitstaande kredieten zijn terug-

betaald. Het is dan ook zeer aangeraden 

een bewijs van vrijgave van de inschrij-

ving ‘Pand Handelszaak’ op te vragen!

Wat met (para)fiscale schulden?
Opgelet: als overnemer kan je in principe 

worden aangesproken om eventuele 

openstaande fiscale en de sociale zeker-

heidsschulden van de overdrager volledig 

te betalen! 

Om niet voor onaangename verrassingen 

te staan moet je er op letten dat de over-

drager volgende specifieke attesten 

tijdig (attesten mogen niet ouder zijn 

dan 30 dagen) aanvraagt en aan jou 

voorlegt in het kader van de bedrijfs-

overdracht:

1. Attest geen belastingschulden op 

te vragen bij de ontvanger van 

belastingen (belasting federaal)

2. Attest geen btw-schulden (bij 

ontvanger van btw)

3. Attest geen rsz-schulden m.b.t 

tewerkgesteld personeel (bij de rsz)

4. Attest geen openstaande sociale 

bijdragen als zelfstandige (bij je 

sociaal verzekeringsfonds)

5. Attest geen openstaande 

belastingschulden bij de Vlaamse 

Belastingadministratie (belasting 

Vlaamse Gewest)

Schulden worden 
in principe niet 
overgedragen bij 
een overdracht van 
een handelszaak.
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 ACTUEEL  
Zondagswerk in winkels aan de kust en 
toeristische centra wordt heel het jaar 
mogelijk.
Tot nog toe kon je je personeel in winkels gelegen aan de kust of in 

toeristische gebieden gedurende bepaalde periodes van het jaar op zondag 

te werk stellen. Vanaf volgend jaar zal dat het hele jaar door mogelijk 

worden. Elk werknemer zal individueel wel maximum 39 zondagen op  

een jaar mogen werken. 

Ik krijg een 
voorstel 
voor een 
beter 
energiecontract
Te mooi om waar te zijn?
Als je zo’n aanbod krijgt, maak je best gebruik van één of meerdere 
modules voor het vergelijken van elektriciteitsprijzen (tarieven) van 
verschillende energieleveranciers. Die modules worden permanent 
aangepast aan gewijzigde situaties bij leveranciers. 

UNIZO raadt deze twee betrouwbare 

modules aan:

1 V-test van de VREG
Je kan een beroep doen op de prijs-

vergelijkingsmodule (website) van de 

Vlaamse Reguleringsinstantie VREG, 

de zogenaamde V-test, via 

https://vtest.vreg.be/

De V-test vergelijkt objectief de elektri-

citeits- en aardgasproducten van alle 

energieleveranciers in Vlaanderen. Met 

deze online toepassing bereken je op 

basis van je jaarlijks verbruik hoeveel je 

het komende jaar zou betalen als je nu 

een contract afsluit met een leveran-

cier. De V-test toont je het voordeligste 

elektriciteit- en/of aardgasproduct. Deze 

prijsvergelijkingstool is onafhankelijk van 

de energieleveranciers.

Heb je een kmo met een aansluitver-

mogen kleiner dan 56 kVA met jaarlijkse 

meteropname op laagspanning, dan kan 

je eveneens gebruik maken van deze 

prijsvergelijkingstool.

2 www.mijnenergie.be
Ook de website www.mijnenergie.be. 

biedt een prijsvergelijkingstool onafhan-

kelijk van de energieleveranciers. Heb 

je een jaarlijkse, maandelijkse of auto-

matische meteropname (waarbij de 

meterstand op afstand gelezen wordt), 

dan kan je deze tool gebruiken.

TIP VAN DE MAAND

UNIZO AdviesbrIEF SEPTEMBER 2018

De overdracht op zich gaat gewoon 

door en is geldig ten aanzien van 

iedereen. Maar de fiscus en sociale 

zekerheidsdiensten kunnen toch blijven 

optreden alsof die overdracht niet heeft 

plaatsgevonden en bijvoorbeeld – bij jou 

– beslag leggen op materieel of andere 

bezittingen van de overgenomen zaak. 

Als nieuwe uitbater kan je aan andere 

schuldeisers (dan de fiscale- en 

sociale) volgende elementen aan-

reiken om aan te tonen dat het een 

nieuwe handelszaak betreft, die niet 

vatbaar kan zijn voor beslag voor 

schulden van de vorige uitbater:

• Kopie van de overeenkomst 

overdracht handelszaak

• Wijziging overeenkomst handelshuur

• Wijziging van btw-nummer van de 

uitbating

• Wijziging woonst en uitbatingsadres 

van de vorige uitbater (volg de 

publicatie in bijlagen Belgisch 

Staatsblad op)

• Als vorige eigenaar dit nalaat: vraag 

een verklaring van woonst aan de 

wijkagent om vast te stellen dat de 

vorige uitbater niet meer op het 

adres woont 

KORTOM
Bij een overdracht van een handels-

zaak neem je, tenzij anders 

overeengekomen, de schulden en 

schuldvorderingen van de handels-

zaak niet over. Lopende contracten 

die nodig zijn om de handelsactivi-

teit te kunnen voortzetten, worden 

wel overgedragen, tenzij anders 

overeengekomen.

In het kader van de overdracht eis 

je als overnemer van de overdra-

ger best:

• Bewijs dat de handelszaak 

vrij is van inschrijving ‘pand 

handelszaak’.

• 5 (recente) attesten waaruit 

blijkt dat alle fiscale schulden 

en sociale zekerheids-

schulden werden voldaan.

www.overnamemarkt.be
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Ik koop studiejaren af  
en krijg een hoger pensioen
Klopt dat?

Je pensioen hangt af van loopbaan en inkomen. Een premie, als 
beroepskost, kan je studie laten meetellen voor je pensioen.  
Voor de pensioenen vanaf 1 december 2018 is er een nieuwe regeling. 

UNIZO AdviesbrIEF SEPTEMBER 2018

De keuze oude of 
nieuwe regeling 
verdwijnt.

Afkoop van studie wordt geharmoniseerd 

en beperkt tot één diploma. Binnen de 10 

jaar na afstuderen betaal je een forfaitaire 

bijdrage. Nadien betaal je een hogere, 

actuariële bijdrage. 

Als aanloop is er sinds 1 december 2017 

een overgangsregeling van kracht.

Heb je je diploma, dan kun je afkopen. 

Een buitenlands diploma moet in België 

als gelijkwaardig zijn erkend. De jaren vóór 

het jaar van je 20ste betaal je een actua-

riële bijdrage. De periode nadien betaal 

je een forfait van 1500 euro per geregu-

lariseerd jaar. Per afgekocht jaar heb je 

een bruto jaaropbrengst van 266,66 euro 

of 333,33 euro (pensioen alleenstaande 

of gezin). Je kiest welke studiejaren je 

afkoopt. Met 2 aanvragen spreid je de 

kost en je krijgt 6 maand om te betalen. 

Kiezen voor de oude regeling 
kan nog.
Al zelfstandige toen je ging studeren of 

zelfstandige binnen de 180 dagen na het 

afstuderen? Diploma of niet, al je studie-

jaren, ook bisjaren, vanaf het jaar van je 

20ste kan je afkopen. Jaren kiezen kan 

echter niet, het is alles of niets. Eerst leger-

dienst na je studies? Dan tellen de 180 

dagen pas daarna. Naargelang het kalen-

derjaar is er een forfait of een bijdrage, 

berekend op basis van je beroepsin-

komen, verschuldigd. De bruto opbrengst 

varieert.

Vanaf 1 december 2020 geldt het defini-

tieve systeem. De overgangsregeling met 

de keuze tussen oude of nieuwe regeling 

verdwijnt.

KORTOM 
• tegen betaling kan je studie 

meetellen voor je pensioen

• afkoop telt niet voor 

vervroegd pensioen

• vóór 1 december 2020, kan  

je nog kiezen voor de  

oude regeling

• voor advies en aanvraag 

kun je terecht bij je sociaal 

verzekeringsfonds

www.liantis.be

SOCIAAL STATUUT
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September &
oktober 2018

Elke maand brengen we een overzicht van de belangrijkste 
data voor ondernemers. Voor aangiften en betalingen 
vermelden we de uiterste data waarop de bedragen 
of documenten de betrokken administratie moeten 
bereiken. Hou dus rekening met verzendings- en 
overschrijvingstermijnen en weekend- en feestdagen!

15 SEPTEMBER 
• Maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en verzending 

van de aangifte (Ontvanger der belastingen).
• Prodcom Aangifte (industriële productie) bij de Algemene 

Directie Statistiek: enkel voor industriële ondernemingen met 
minstens 20 werknemers of waarvan in het voorgaande jaar de 
jaaromzet ten minste 3.500.000 euro bedroeg.

20 SEPTEMBER 
• Intrastat-aangifte: aangifte bij de Nationale Bank van je 

intracommunautaire verrichtingen
• Betaling van je kwartaalbijdrage als zelfstandige, bij je sociaal 

verzekeringsfonds 
• Btw: 

- 1e, 2e, 3e en 4e kwartaalaangifte voor ondernemingen met 
jaaromzet < 2.500.000 euro, excl. btw

- Maandelijkse aangifte en betaling voor ondernemingen met 
jaaromzet > 2.500.000 euro, excl. btw

5 OKTOBER
Storting voorschot rsz: storting van een voorschot voor het lopende 
kwartaal. Enkel van toepassing als daarvoor meer dan 4.000 euro  
(te indexeren) bijdragen werd aangegeven.

6-7 OKTOBER
Weekend van de Klant

10 OKTOBER
Doe je vóór 10 oktober een voorafbetaling van je belastingen als 
zelfstandige, dan vermijd je een belastingverhoging achteraf. 

 ACTUEEL  
Ouderschapsverlof 
binnenkort ook 
mogelijk voor een 
halve dag per week
Voortaan kan je ouderschapsverlof 

in één tienden opnemen. Dat keurde 

het parlement goed. Zo wordt het 

mogelijk voor de medewerker om via 

ouderschapsverlof een halve dag per week 

of één dag om de twee weken thuis te 

zijn. Voorwaarde is wel dat de werkgever 

en werknemer hierover overeenstemmen. 

Wanneer de nieuwe regeling in werking 

treedt, is nog niet bekend. We houden je 

hiervan op de hoogte.

 VIJF EXTRA WEKEN VANAF 2027  
Uitbreiding 
adoptieverlof en 
pleegzorgverlof
Het verlof voor adoptie en langdurige 

pleegzorg wordt uitgebreid. Iedere 

adoptieouder zal in de nabije toekomst 

6 weken kunnen opnemen zolang het 

kind minderjarig is. Dit verlof van 6 weken 

per ouder wordt vanaf 2019 om de twee 

jaar met 1 week opgetrokken tot in 2027. 

Deze vijf extra weken worden 

verdeeld tussen beide 

adoptieouders. Voor het 

pleegzorgverlof zullen dezelfde 

regels gelden. Bij adoptie van 

meerdere kinderen wordt 

het adoptieverlof uitgebreid 

met twee weken per 

adoptieouder.

UNIZO AdviesbrIEF SEPTEMBER 2018
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REACTIES?
Al uw reacties op deze nieuwsbrief 
zijn welkom bij de UNIZO-dienst 
Marketing en Communicatie: 
communicatie@unizo.be
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Kijk voor alle deelnemende winkels en de animatie in jouw gemeente 
op weekendvandeklant.be. Volg ons op Facebook!

HÉT FEESTELIJKE WINKELWEEKEND

In samenwerking met:
Structurele partnersHoofdpartners

06 OKT

07 OKT
ZONDAG

ZATERDAG

Koop bij de deelnemende 
handelaars en win een safari voor 

2 naar Kenia dankzij Selectair, 
of een van de andere mooie prijzen! 

Ontdek ze op 
www.weekendvandeklant.be/

wedstrijd 

WEDSTRIJD
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