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Bij de aftrap van ons vorige werkjaar, hadden niet alleen alle nationale partijbesturen ons lokale verkiezingsmemorandum ontvangen, maar daarnaast
ook niet minder dan 170 Vlaamse en Brusselse gemeenten. We kijken dan
ook verwachtingsvol uit naar de lokale beleidsplannen die allemaal tegen
uiterlijk eind dit jaar moeten zijn ingediend.
Exact een jaar geleden al lanceerden we ook, als één van de eersten, ons
memorandum voor “de moeder aller verkiezingen” van 26 mei. Het zal dan
ook niet verwonderen dat we, na het Brusselse, vooral ook het Vlaamse
regeerakkoord met argusogen zullen lezen en beoordelen, terwijl we vol
ongeduld blijven uitkijken naar een federale regering, zonder uiteraard het
belang van Europa uit het oog te verliezen. Nóg langer wachten met de
vorming van een federale regering is onverantwoord, gelet op de vele uitdagingen waarvoor we staan. Ik roep dan ook iedereen op om verschillen
te overbruggen, om pragmatisch naar oplossingen te zoeken en vooral om
samen te werken aan het bestuur van dit land. “Samenwerken” is dan ook
het kernthema voor dit nieuwe UNIZO-werkjaar.
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Bij UNIZO hebben we een boeiend, goed gevuld en succesvol werkjaar
achter de rug. Een werkjaar met sociale onderhandelingen, waarbij we
er in slaagden om de loonmarge te beperken en zo de concurrentie
positie van onze kmo’s gaaf te houden. Een werkjaar ook met daarin
zowel de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 als de
regionale, federale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019. Het was
hard werken, maar we zijn er in geslaagd om alle kandidaat-beleidsmakers
ruim op voorhand onze prioriteiten te overhandigen, in uitvoerige memoranda, die aan duidelijkheid niets te wensen over laten.

“ Ik roep iedereen op om
verschillen te overbruggen,
om pragmatisch naar
oplossingen te zoeken
en vooral om samen te
werken aan het bestuur
van dit land.”
DANNY VAN ASSCHE

Zelf hebben we het afgelopen jaar andermaal getoond hoe samenwerken
leidt tot oplossingen en vooruitgang. Ik verwijs opnieuw naar het sociaal
overleg, maar ook naar diverse andere fronten, waar we door vastberaden en constructief lobbywerk vooruitgang hebben geboekt voor ondernemers. Zo denk ik spontaan aan de door UNIZO bedongen wet tegen
machtsmisbruik door grote bedrijven in B-to-B-relaties met kmo’s. Maar
ook aan alweer een nieuwe stap naar de verbetering van het zelfstandigenpensioen. Ook de vlottere toegang tot een overbruggingskrediet voor wie
zijn zaak moet stopzetten, is een belangrijke realisatie. Net als de beperking
van de bestuurdersaansprakelijkheid in kleinere kmo-vennootschappen tot
redelijke proporties. En zo zou ik nog even kunnen doorgaan.
In dit activiteitenverslag vindt u naar goede gewoonte ook onze prioriteiten voor het komende werkjaar. Ik pluk er hier enkele belangrijke uit: een
verlaging van de belastingdruk voor eenmanszaken door de invoering van
een “ondernemersaftrek”; doortastende mobiliteitsoplossingen; duurzame
maatregelen voor een betaalbare en bedrijfszekere energievoorziening;
veel meer administratieve vereenvoudiging, en een efficiënter beleid om
zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen…

UNIZO-GEDELEGEERD BESTUURDER
Danny.VanAssche@unizo.be
Colofon
Redactie en samenstelling: Herman Van Waes, Michiel Verhamme en Lien Pletinckx
Verantwoordelijke uitgever: Luc Missinne, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
Vormgeving: www.wils-peeters.be

De nieuwe en nog te vormen regeringen weten dus wat hen te doen staat.
We zijn benieuwd.

Danny.

© UNIZO vzw.
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UNIZO verdedigt
de belangen van
ondernemers
Onze belangrijkste
realisaties van 2018 - 2019

af te ronden. Als zowel grote als kleine winkels dit doen, zal de eventuele angst voor
negatieve reacties vanwege de klant ook
verdwijnen. Hoewel de afrondingsregels
voorlopig dus enkel verplicht worden bij
cashbetalingen, voorziet de wet dat dit in
de toekomst ook kan worden uitgebreid
tot andere betaalmethodes, als de meeste ondernemers daarvoor kiezen. Omwille
van de eenvoud is UNIZO vragende partij
daarvoor.

van de ‘Loonnormwet’, die om de twee
jaar de loonnorm, de maximale loonkostenstijging in vergelijking met onze buurlanden, moet vastleggen. Normaal gebeurt
dit met de ondertekening van een nieuw
Interprofessioneel Akkoord door de sociale partners, via een cao in de Nationale
Arbeidsraad. Wegens een weigering vanwege het ABVV lukte het deze keer enkel via
een KB van de regering, mede op aandringen van UNIZO.

UNIZO zal toezien
op de verdere
correcte uitvoering
van de loonnorm.

De sectoren zijn hier inmiddels mee aan
de slag gegaan om de hoogte van de loonstijging en de vorm ervan vast te leggen
in sectorale akkoorden en cao’s. Daarna

volgen in sommige ondernemingen nog
verdere onderhandelingen. UNIZO zal toezien op de verdere correcte uitvoering van
deze loonnorm, die bedrijven voldoende
marge laat om loonstijgingen toe te kennen aan hun werknemers, maar zonder
de competitiviteit in gevaar te brengen.
Daarom zal UNIZO zich ook blijven verzetten tegen een versoepeling van de
Loonnormwet, die de vakbonden en sommige partijen vragen, om in de toekomst
een hogere loonstijging te kunnen bekomen. Dit zou de loonkosten opnieuw laten
oplopen en de concurrentiepositie van
onze ondernemingen in gevaar brengen.

3. DE LONEN STIJGEN
MAXIMUM 1,1%
1. BETER BESCHERMD TEGEN
MACHTSMISBRUIK DOOR
GROTERE ZAKENPARTNERS
Kmo’s, zelfstandigen en freelancers krijgen
een betere bescherming tegen misbruiken
vanwege de vaak veel grotere bedrijven
waarmee ze zaken doen: van wurgcontracten met oneerlijke clausules (eenzijdige
wijziging van contractvoorwaarden, verbod om naar de rechter te stappen bij een
geschil…), tot misbruiken van hun economische machtspositie, zoals de vraag op het
einde van het jaar gefactureerde bedragen
terug te storten, met het oog op de verdere
‘goede klantenrelatie’.
UNIZO zette dit probleem op de politieke
agenda en werkte mee aan een nieuwe wet
die optreden tegen machtsmisbruik makkelijker maakt. Zo kan de mededingingsautoriteit nu een boete opleggen tot 2% van
de wereldwijde jaarlijkse omzet, voor een
onderneming die haar machtspositie misbruikt: als ze bijvoorbeeld weigert te verkopen of de productie beperkt, ongelijke
voorwaarden hanteert voor verschillende
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handelspartners, of een contract afhankelijk maakt van ‘extra prestaties’. Er kwam
een zwarte lijst van clausules die in geen
geval meer in contracten mogen voorkomen, zoals: het verbod om verhaal te halen bij een rechter in geval van betwisting
of het beding dat de algemene voorwaarden ‘gekend en aanvaard’ zijn, zonder dat
men die zelfs heeft kunnen lezen. Er is ook
een grijze lijst van bedingen met een ‘vermoeden van onrechtmatigheid’, behoudens bewijs van het tegendeel, zoals het
beding dat het recht verleent om eenzijdig
de contractvoorwaarden of prijzen aan te
passen. Tot slot wordt ook de lijst van ‘met
de eerlijke marktpraktijken strijdige daden’
uitgebreid met specifieke misleidende en
agressieve marktpraktijken.

2. CASHBETALINGEN
VERPLICHT AFRONDEN
OP 5 EUROCENT
Vanaf december 2019 moeten bij cashbetalingen in de winkel de bedragen aan de
kassa worden afgerond tot een veelvoud
van 5 eurocent. UNIZO pleitte er al lange

tijd voor om de afrondingsregels die komaf
maken met de muntjes van 1 en 2 eurocent,
verplicht te maken. Die werden tot nog toe
zelden in praktijk gebracht, hoewel er genoeg overtuigende argumenten waren.
Consumenten potten die kleine muntjes
immers massaal op, waardoor ze uit circulatie verdwenen en er regelmatig miljoenen
nieuwe muntjes moesten worden bijgemaakt. Terwijl het méér kostte om zo’n stuk
van 1 of 2 eurocent te slaan dan de munten zelf waard zijn. Bovendien lieten zowel
consumenten als handelaars bij diverse bevragingen weten dat ze die muntjes liever
kwijt dan rijk zijn.

De afrondingsregels zijn
voorlopig enkel
verplicht voor
cashbetalingen.
Ondernemers hebben voortaan ook de
keuze om andere vormen van betaling (zoals kaartbetalingen) volgens dezelfde regels

In de periode 2019-2020 zullen de lonen
maximaal met 1,1% mogen stijgen. Een
bescheiden marge dus, die onze kmo’s zal
helpen om concurrentieel te blijven met
het buitenland. Dat is ook de bedoeling

EN VERDER...
# UNIZO hielp een wetsvoorstel tegenhouden dat
de macht van de fiscus
gevoelig wilde uitbreiden,
met onder meer een
versterkte medewerking bij
huisbezoeken en een regeling voor klokkenluiders.
# UNIZO zette haar strijd
voort tegen grote shoppingcentra die de leefbaarheid
van onze stadskernen
bedreigen.

# UNIZO zorgde er mee
voor dat het op korte termijn
onhaalbare verbod op stickers
op groenten en fruit twee jaar
werd uitgesteld, tot 1 januari
2021, om meer overleg en
alternatieve oplossingen een
kans te geven.
# Omdat met de dreigende
Brexit kmo’s extra begeleiding en middelen nodig
hebben, kwam er onder
impuls van UNIZO een
Vlaams actieplan Brexit,
met onder meer een reeks
infosessies.

# UNIZO zette zich tijdens
de interprofessionele
onderhandelingen in voor
een verdere verhoging van
de instapleeftijd voor de
bijzondere SWT-stelsels
(werkloosheid met
bedrijfstoeslag). Die wordt
vanaf 1 juli 2021 op 60 jaar
gezet. Zo blijft enkel het
SWT voor mindervalide
werknemers toegankelijk
vanaf 58 jaar.

# UNIZO en Graydon
toonden in hun studies
over betaalgedrag aan dat
grote ondernemingen hun
machtspositie misbruiken
om facturen later te betalen
dan afgesproken. In april
werd een wetsvoorstel
goedgekeurd dat de
betaaltermijnen van grote
ondernemingen aan banden
legt, als hun leverancier een
kmo is.
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Wegen op het
nieuwe beleid

Onze prioriteiten voor 2019 - 2020
UNIZO heeft al heel veel voor ondernemers gerealiseerd,
maar er blijven ook nog veel uitdagingen. Hieronder 10 belangrijke UNIZO-aandachtspunten voor dit werkjaar:
• Lagere belasting voor eenmanszaken door de invoering van
de ondernemersaftrek
• Echte administratieve vereenvoudiging en betere regelgeving, op maat van ondernemers.
• Striktere betaaltermijnen voor grote bedrijven en overheden
• Pensioenen voor zelfstandigen op eenzelfde manier berekenen als voor werknemers

Op 26 mei 2019 kozen we een
nieuw Vlaams, Brussels, federaal
en Europees parlement.
Uiteraard willen we dat de politici
rekening houden met wat ondernemers vandaag en in de toekomst
bezig houdt. Naar goede gewoonte
reikte UNIZO de politici via een stevig
memorandum hiertoe de nodige recepten aan. Op alle mogelijke domeinen, van fiscaliteit tot sociale zekerheid, en op alle mogelijke beleidsniveaus formuleerde UNIZO concrete
ondernemersprioriteiten voor een
beter ondernemersklimaat.
UNIZO was de eerste grote organisatie die met een memorandum naar
buiten kwam (reeds in september
2018), om zo een zo groot mogelijk
impact te hebben op de partijprogramma’s en daarna ook in de regeerakkoorden.
De voornaamste standpunten werden het afgelopen werkjaar verder
uitgediept en geconcretiseerd in een
reeks dossiers: de ondernemersaftrek, speerpunten mobiliteit, maatregelen tegen administratieve rompslomp, krapte op de arbeidsmarkt.
Veel aandacht was er afgelopen jaar
ook voor het klimaat. De opwarming
van de aarde laat ondernemers niet
onberoerd. Daarom kwam UNIZO
zelf ook naar buiten met een reeks
klimaatvoorstellen.

4. IEDEREEN MAG 		
120 VRIJWILLIGE
OVERUREN DOEN
Elke werknemer zal voortaan 120 in de
plaats van 100 vrijwillige overuren mogen
presteren, zo staat het in de cao nr. 129 van
de Nationale Arbeidsraad. Voor UNIZO was
het een strijdpunt in de interprofessionele
onderhandelingen dat het aantal vrijwillige
overuren zou worden opgetrokken. Sinds
2017 liet de Wet Wendbaar en Werkbaar
werk al toe om per werknemer per jaar
100 vrijwillige overuren te presteren, die
niet moeten worden ingehaald, maar wel
worden betaald (incl. toeslag). Het aantal
vrijwillige overuren kon weliswaar worden
opgetrokken bij een algemeen verbindend
verklaarde cao, maar dit was slechts in drie
sectoren gelukt.

Voor 120 uren kan
het nu automatisch
in alle sectoren.
Nu kan het dus automatisch in alle sectoren voor 120 uren. Zij kunnen ook dit maximum nog altijd verder verhogen bij algemeen verbindend verklaarde cao. Al moet
de procedure volgens UNIZO nog een stuk
eenvoudiger. Want er zijn nog te veel administratieve formaliteiten verbonden aan
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dit systeem van vrijwillige overuren. Zo
moet een werknemer om de 6 maanden
schriftelijk en uitdrukkelijk meedelen dat
hij deze overuren wenst te presteren. Dit
staat haaks op de soepele werking van een
normaal bedrijf.

5. SOCIALE ZEKERHEID
ZELFSTANDIGEN OPNIEUW
BANK VOORUIT
Er werd voor 2019 bijna 37 miljoen vrijgemaakt om de sociale uitkeringen van de
zelfstandigen meer welvaartsvast te maken,
en voor 2020 nog eens 83,4 miljoen. Zo
konden hun forfaitaire uitkeringen (arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, moederschapsrust en overbruggingsrecht), evenals het
minimumpensioen voor een onvolledige
loopbaan met 2,4% stijgen vanaf 1 juli 2019.
Het minimumpensioen voor een volledige loopbaan (45 jaar of meer) steeg met
slechts 1%, na een eerdere verhoging van
1,4%. Daarnaast zijn er nog verhogingen,
onder meer voor de niet-minimumpensioenen.
Verder werd de pensioenberekening van de
zelfstandigen onder impuls van UNIZO verbeterd voor de loopbaanjaren vanaf 2019,
door het optrekken van de zogenaamde
“correctiecoëfficiënt”. Zelfstandigen die
hun activiteit noodgedwongen moeten

stopzetten krijgen vanaf 1 juli 2019 makkelijker een overbruggingsuitkering. Voortaan
komt elke vorm van vernieling van de professionele uitrusting die de voortzetting van
de activiteit onmogelijk maakt in aanmerking voor een uitkering, niet alleen schade
door derden. Bovendien kan je nu ook een
overbruggingsuitkering krijgen als de stopzetting het gevolg is van een derde economische actor of gebeurtenis, bijvoorbeeld
een grote concurrent naast de deur.
En sinds 1 juli 2019 is er geen carensperiode meer voor zelfstandigen die langer dan
zeven dagen arbeidsongeschiktheid zijn: zij
kunnen dus vanaf de eerste dag een uitkering krijgen wanneer blijkt dat zij minstens
acht dagen ziek zijn en tijdig een aangifte
van hun arbeidsongeschiktheid doen.

6. LAGERE VENNOOTSCHAPSBELASTING, MAAR GEEN
5% BOETE
Op aandringen van UNIZO is de aanvullende heffing die vennootschappen moeten betalen als ze hun bestuurders te weinig bezoldigen volledig afgeschaft. Waar
ging het over? Sinds de hervorming van
de vennootschapsbelasting in 2017 kunnen kmo-vennootschappen genieten van
een verlaagd belastingtarief. Eén van de

• Het tekort aan personeel oplossen door oa de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd
• Doortastende oplossingen om de files te verminderen en de
mobiliteit te verbeteren
• Versterking van onze lokale handelaars, via de voorstellen in
de UNIZO Winkelhier campagne
• Betere verspreiding van innovatieve en digitale toepassingen
en technologieën bij kmo’s
• Een efficiënte ondersteuning van exporterende kmo’s, in het
bijzonder zij die getroffen worden door de Brexit
• Doortastende beslissingen voor duurzame, betaalbare en
bedrijfszekere elektriciteit

compenserende voorwaarden was wel
dat ze hun bestuurder(s) minstens 45.000
euro moesten uitbetalen (vroeger 36.000
euro) of een bedrag gelijk aan de belastbare winst. Wie daaronder bleef moest ook
nog eens een aanvullende heffing van 10%
betalen. UNIZO heeft zich steeds stevig
verzet tegen deze dubbele straf voor vennootschappen die ervoor kiezen om een
lagere bezoldiging uit te keren. Ze verliezen
immers het recht op het verlaagd belastingtarief én moeten een extra ‘boete’ betalen.
Door tussenkomst van UNIZO werd de aanvullende heffing van 10% eerst gehalveerd
naar 5% en er kwam een specifieke regel
voor ondernemers met verschillende vennootschappen. Door blijvende druk op de
ketel te houden kwam uiteindelijk de beslissing in het parlement om de heffing volledig af te schaffen. Deze aanvullende heffing
werd retroactief afgeschaft, waardoor geen
enkele vennootschap een boete zal moeten betalen.

digere vennootschapswetgeving. UNIZO
werkte constructief mee aan de totstandkoming van het nieuwe wetboek en stuurde
hier en daar bij om de belangen van kleinere ondernemers te vrijwaren. Zo was het
oorspronkelijke voorstel om ook voor de
kleinste vennootschappen de bestuurders
aansprakelijk te kunnen stellen tot maximaal
250.000 euro, wat volgens UNIZO buiten
proportie zou zijn. Zo werd uiteindelijk de
bestuurdersaansprakelijkheid beperkt tot
125.000 euro, voor bedrijven met een omzet kleiner dan 350.000 euro en een gemiddeld balanstotaal van 175.000 euro.

7. NIEUW WETBOEK
VENNOOTSCHAPPEN LET
OOK OP DE KLEINTJES

Voor bestaande ondernemingen is een
voldoende lange overgangsperiode voorzien, zodat zij niet overhaast belangrijke
beslissingen dienen te nemen. UNIZO zal
haar leden en andere ondernemers in die
overgang begeleiden met informatiesessies
en nuttige fiches, en nauwgezet opvolgen
of de doelstellingen van de nieuwe wet gehaald worden.

Sinds 1 mei 2019 is er een nieuw wetboek
voor vennootschappen en verenigingen
van kracht. Het vorige was al lang niet meer
aangepast aan de huidige economie. Er
was nood aan een flexibelere en eenvou-

Er was nood aan
een flexibelere
en eenvoudigere
vennootschapswetgeving.
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UNIZO
op de bres
in jouw
provincie
VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL
Prioriteiten voor nieuwe
bestuursploegen

Na de gemeenteraadsverkiezingen in
oktober 2018 ging UNIZO Vlaams-Brabant
& Brussel de verkiezingsmemoranda en
lokale ondernemersprioriteiten in detail
toelichten bij de nieuwe bestuursploegen.
Tegelijk werden in ruim 40 gemeenten
nieuwe vertegenwoordigers voor de
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening (GECORO) voorgedragen.
Voor de verkiezingen van mei 2019 stelde
UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel naast de
Nieuwe Bakens voor Beleidsmakers een
specifiek Brussels memorandum op en
pleitte ze voor intergewestelijke samenwerking bij prioritaire thema’s (arbeidsmarkt,
mobiliteit, klimaat…), ook tijdens de lokale
kopstukkendebatten voor ondernemers.
Daarnaast zet UNIZO Vlaams-Brabant &
Brussel zich nog steeds in om te informe-
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ren en te sensibiliseren, onder meer over
nieuwe steunmaatregelen zoals de Brusselse minder hinderpremie en de ontwrichte
zone Zaventem. UNIZO deed ook suggesties voor het Brussels Plan voor de Industrie,
het Gewestelijk Schema voor de Handelsontwikkeling en het Brussels mobiliteitsplan
Good Move.
Verder bleef UNIZO Vlaams-Brabant &
Brussel zich verzetten tegen de komst van
megalomane shoppingcomplexen in de
regio, zoals Uplace en NEO, en werd er een
beroepsprocedure gestart tegen de grootschalige ontwikkelingsplannen op de oude
veilingsite in Kampenhout-Sas.

ANTWERPEN
Ontbijt met de
burgemeester

UNIZO provincie Antwerpen was meer
dan ooit de verbindende schakel tussen de
Antwerpse zelfstandige ondernemers en
hun lokale overheden, beleidsmakers en

administraties. Zo trad ze onder meer op
als belangenbehartiger bij problemen met
openbare werken in Herentals en Antwerpen. Bijvoorbeeld in Lier was een grote modezaak onbereikbaar door een verkeersomleiding. Dankzij een constructieve dialoog
en een aanpassing van de omleiding kon
dat worden opgelost. Ondernemers kregen
in heel de provincie ook de nodige steun
in de adviesraden voor ruimtelijke ordening
(GECORO).
Om goede relaties met de gemeentebesturen te onderhouden organiseerde UNIZO
op diverse plaatsen ontbijtsessies met de
burgemeesters en schepenen Lokale Economie. Op die manier werden via een positieve en open dialoog de banden versterkt
tussen ondernemers, gemeentebesturen
en UNIZO.
In samenwerking met het streekbeleid
Kempen 2020 en de studenten energie
technieken van de Thomas More Hogeschool kwam er het project rond duurzaam
energiegebruik
#toevoordetoekomst
(www.toevoordetoekomst.be), om winkels
te overtuigen hun deuren in de winter gesloten te houden. Dit initiatief kwam uit-

voerig aan bod in de tv-talkshow Van Gils
& Gasten en kreeg positieve feedback in de
regionale en nationale pers.

UNIZO organiseerde
op diverse plaatsen
ontbijtsessies met
burgemeesters en
schepenen Lokale
Economie.

WESTVLAANDEREN

Geen statiegeld tegen
zwerfvuil
UNIZO analyseerde in een kwart van alle
West-Vlaamse gemeenten de lokale reglementeringen inzake ‘inname openbaar
domein’ en stelde een sterk versnipperde
aanpak vast: 64 gemeenten, 64 verschillende reglementen. Daarom pleitte ze voor
een harmonisering van de procedure, zonder daarbij de eigenheid van de betrokken
stad of gemeente te verloochenen: vlot
informatie vinden op de gemeentelijke
website, online-aanvraagformulier, digitale
betaling, gelijke aanvraagtermijnen, …
UNIZO West-Vlaanderen bleef zich ook
verzetten tegen het invoeren van statiegeld, omdat dit niet dé oplossing is tegen
zwerfvuil – zeker op gemeentelijk niveau.
Eerst en vooral door de kostprijs: investeren
in een terugnamemachine, onderhouds-,
loon- en stockagekosten... dat loopt snel
op tot 40.000 euro per jaar. Een kost die de
handelaar zal doorrekenen aan de consument, dus slecht voor onze concurrentiepositie ten opzichte van onze buurlanden,
want onze supermarktprijzen zijn sowieso

al hoog. Lokale initiatieven zouden ook
een verschuiving naar naburige gemeenten
kunnen veroorzaken. UNIZO West-Vlaanderen wil dat er in de plaats meer wordt
ingezet op sensibilisering, strenger toezicht
en effectieve sancties. De vervuiler betaalt!

LIMBURG

ke verkeerssituatie. Onder begeleiding van
UNIZO kwam er een reactie van de betrokken kmo’s (een 30-tal): na uitvoerig overleg
werd de onteigeningsprocedure stopgezet
en kwam er een studie om alternatieve routes voor de fietssnelweg in kaart te brengen. Een goede zaak, want UNIZO blijft zelf
vragende partij voor meer fietssnelwegen
en fietspaden. De uiteindelijke beslissing
over het nieuwe tracé moet nog genomen
worden.

Sterke band met àlle
gemeentebesturen
Limburgse Ondernemers die investeren en
ook aanwerven kunnen 25% besparen op
hun bedrijfsvoorheffing, via de Steunzone-
maatregel, die helaas te weinig bekend en
dus onderbenut is. In samenwerking met
de Limburgse gemeentebesturen worden
de in aanmerking komende kmo’s nu door
UNIZO proactief benaderd en persoonlijk
begeleid.
Met alle gemeentebesturen sloot UNIZO
partnerschappen af voor heel de nieuwe
legislatuur tot 2024, om samen te werken
aan een ondernemersvriendelijk klimaat
in elke gemeente. Met elke burgemeester
en schepen van Economie wordt een persoonlijke en rechtstreekse lijn onderhouden.
Een sterk voorbeeld van een lokale realisatie was het vrijwaren van de veiligheid en de
bereikbaarheid van de kmo’s op het bedrijventerrein van Brustem in Sint-Truiden. Na
volgehouden protest van UNIZO schrapte
het stadsbestuur de plannen voor een evenemententerrein.
UNIZO Limburg kon ook de aanleg van
een fietssnelweg op het industrieterrein Lochteman in Beringen en Heusden
Zolder voorkomen. Volgens de plannen
zouden kmo’s een strook van 4 meter van
hun terrein moeten afstaan voor die fietssnelweg, met als gevolg een erg gevaarlij-

OOSTVLAANDEREN
4,3 miljoen minder
belastingen

UNIZO drong aan op een vermindering van
diverse provinciale belastingen, mét succes. Het minimumtarief van de Algemene
Provincie Belasting voor bedrijven werd
met 10% verlaagd. Bovendien krijgen startende ondernemers tijdens het eerste jaar
een vrijstelling van deze belasting. Daarnaast werd ook de belasting op daken met
zonnepanelen afgeschaft. In 2020 zullen
de Oost-Vlaamse ondernemers maar liefst
4,3 miljoen euro provinciale belasting minder moeten betalen. UNIZO hoopt dat deze
maatregelen ondernemers zullen stimuleren om in Oost-Vlaanderen te ondernemen.
In Ronse werd de drijfkrachtbelasting
afgeschaft. UNIZO pleitte hier al een hele
tijd voor en is tevreden met deze eerste
belangrijke stap. We roepen de andere
Oost-Vlaamse steden en gemeenten op
om deze taks op drijfkracht ook af te schaffen. Deze belasting is achterhaald en brengt
heel wat administratieve rompslomp met
zich mee.
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UNIZO informeert
en adviseert
ondernemers
Actua- en
infosessies
UNIZO
Ondernemerslijn
De UNIZO Ondernemerslijn is de centrale
helpdesk waar ondernemers en (kandidaat)
starters met al hun vragen terecht kunnen voor een eerstelijns advies. Daarnaast
fungeert de Ondernemerslijn ook als contactpunt voor alle praktische vragen m.b.t.
infosessies, begeleidingen, lidmaatschap
en ledenvoordelen. Elke ondernemer krijgt
een persoonlijk antwoord van een adviseur,
mondeling of schriftelijk.

5227
7335

18990

10%

Contacten UNIZO
Ondernemerslijn
Chat
E-mail
Telefoon

Wie stelt vragen
aan de UNIZO
Ondernemerslijn?

86% van de
inkomende vragen
worden de dag zelf
nog beantwoord.
Afgelopen werkjaar behandelde de UNIZO
Ondernemerslijn in totaal 31.552 contacten, dat zijn er 6% meer dan het werkjaar
daarvoor. 44% daarvan betreft adviesvragen.

Nuttige publicaties
ZO Magazine

Over alle inkomende vragen samen wordt er
86% de dag zelf nog beantwoord. 93% van
de vragen wordt beantwoord binnen een
tijdsbestek van 24u. 97% van de vragen wordt
afgehandeld binnen een termijn van 3 werkdagen (vorig jaar was dat nog 94%).

Met ZO Magazine en ZO Adviesbrief bereikt UNIZO maandelijks al zijn aangesloten leden.
ZO Magazine brengt actualiteit en inspiratie tot bij de ondernemer. ZO Adviesbrief informeert zakelijk. In vraag en antwoord worden in deze adviesbrief korte interessante topics
toegelicht. Aanvullend krijgen UNIZO-leden het laatste nieuws in de mailbox via de maandelijkse UNIZO Nieuwsmail.

UNIZO-website
Alle ondernemers die contact gehad hebben
met de UNIZO Ondernemerslijn ontvangen,
daags na de afhandeling van de vraag een
beoordelingsformulier per e-mail om de tevredenheid te peilen:
84% van de ondernemers gaf een score van
8, 9 of 10 op 10. Dit is een hoge score.

De UNIZO-website kreeg in december 2018 een aangepaste vormgeving en indeling die
zo beter inspeelt op de vragen en behoeften van ondernemers en starters. Het bereik van
de website groeide met 26%, goed voor in totaal 1,4 miljoen bezoekers.

UNIZO-pockets en snelwijzers
Score Ondernemerslijn
23,5%

64%

26%

Sectororganisaties
en andere
Ondernemers
Starters
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35%

26,4%

5,9%
2%
6

7

8

9

10 /10

Afgelopen werkjaar werden 7 nieuwe snelwijzers en adviesgidsen uitgebracht. Daarnaast
ging er door middel van fiches, filmpjes en themapagina’s bijzondere aandacht naar actuele issues: de gevolgen van de brexit, de wijzigingen door de nieuwe vennootschapswet
en de verplichtingen inzake het UBO-register.

Het afgelopen werkjaar organiseerde UNIZO
228 infosessies over heel Vlaanderen. Daarin
werden meer dan 10.000 ondernemers gevormd en geïnspireerd over uiteenlopende
thema’s:
•
je eigen website
•
leren netwerken
•
GDPR
•
vennootschapsrecht,
•
future of shopping bustrip,
•
retail expertdagen,
•
jouw zaak online sterk,
•
zaken doen met jouw gemeente,
•
sociale inspecties
•
zaken doen in het buitenland
•
…
In het kader van de overdracht van een zaak
organiseerde UNIZO vanuit haar werking van
Overnamemarkt op 16 locaties in Vlaanderen
reeksen van telkens drie infoavonden over
pensioen zelfstandigen, bedrijfsoverdracht
en successie. In totaal werden hiermee 1.300
ondernemers bereikt. Daarnaast waren er
nog lerende netwerken voor: tandartsen
(4 sessies) en binnenschippers.
Via de UNIZO Ondernemersacademie volgden 991 ondernemers een unieke opleiding in één van de masterclasses die werden georganiseerd: Kmo Management, Sales
Management, Topcoach, Exportmanagement,
Zorgmanagement. Er werden ook 2 nieuwe
masterclass georganiseerd: China Business
en West-Afrika Business.
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Starters

klaarstomen voor het
ondernemerschap

In elke Vlaamse provincie en in Brussel werd er in het najaar van
2018 een UNIZO roadshow georganiseerd. Op één avond biedt
UNIZO aan kandidaat-ondernemers een adviesmarkt, een liveshow van 100 minuten met tips en tricks rond het opstarten van
een bedrijf en een netwerkmoment. In totaal werden daarmee
1.312 starters bereikt.
Daarnaast organiseerde UNIZO in de regionale kantoren verspreid over gans Vlaanderen en Brussel meer dan 100 infosessies die door circa 5.000 starters gevolgd werden.

Online startersdag
UNIZO wil kandidaat-ondernemers en starters warm maken voor en tegelijkertijd ook goed voorbereiden op het
ondernemerschap. Op de online startersdag van 16 mei
2019 deelde UNIZO een hele dag lang handige tips en
tricks tijdens tafelgesprekken. Zo’n 30 experts zaten klaar
om persoonlijk advies te geven via chat.
•
Aantal aanwezigen (gedurende de dag zelf): 3.288
unieke bezoekers op www.onlinestartersdag.be
•
Aantal chats: 565 chatgesprekken (onze experts kregen een tevredenheidsscore van 94%)
•
Resultaat van de livestream: 1.077 unieke bezoekers
volgden de livestream, gemiddeld voor zo’n 56 minuten en 38 seconden.

3.288

unieke bezoekers op
www.onlinestartersdag.be

565

chatgesprekken
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1.077
unieke bezoekers
volgden de livestream

Individuele startersbegeleiding

Kmo-advies

Go4Business
is een individueel begeleidingstraject –
met de steun van VLAIO (Agentschap
Innoveren en Ondernemen) – waarbij de haalbaarheid van een ondernemersidee wordt onderzocht.
Dankzij de begeleiding vangt de kandidaat-ondernemer zijn ondernemersavontuur goed voorbereid aan
en vergroot hij daarmee aanzienlijk
zijn slaagkansen. Ook in het voorbije
werkjaar kende het aantal inschrijvingen voor Go4Business opnieuw een
stijging (1.504) t.o.v. het jaar voordien. 621 kandidaat-ondernemers
rondden hun Go4Business traject
volledig af. Bijna 70% daarvan klopte
het traject af met een haalbaar ingeschat businessplan.

Op 11 juni 2019 werd de 300ste UNIZO KMO Adviesraad in een Vlaamse kmo
hebben opgericht. Dit adviserend platform bestaat uit onafhankelijke specialisten
die kmo’s helpen bij het nemen van belangrijke strategische beslissingen.

Startersroadshows

Onderwijs en ondernemen
In het secundair onderwijs organiseerde UNIZO afgelopen jaar terug
verschillende activiteiten zoals De
Leeronderneming, Projecten op
maat of Techclass. Het is vooral de
ondernemingsplanwedstrijd “Plankgas” die stilaan uitgroeit tot een vaste
waarde. Afgelopen jaar namen er 227
dossiers (454 leerlingen en 50 leerkrachten) aan de wedstrijd deel.
Onder de noemer Student Enterprise (STEPS) kunnen studenten uit
het hoger onderwijs in een juridisch
beschermt kader proeven van het
ondernemerschap. Zij starten een
echte activiteit op onder de vorm van
een feitelijke vereniging. Afgelopen
jaar werden er 47 ondernemingen
opgestart wat een resultaat geeft van
188 studenten die actief zijn begonnen met ondernemen.

Het voorbije werkjaar lieten een 75-tal ondernemingen zich
bijstaan middels een professioneel begeleidingstraject UNIZO Expert@Board. In de meest
uiteenlopende domeinen: strategie, marketing,
e-commerce, financieel, HR, …

Begeleiding van 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 – met de steun van VLAIO
(Agentschap Innoveren en Ondernemen) –
voor individuele begeleiding en advies op
maat. Zo begeleidde UNIZO het voorbije
werkjaar:
•

•

250 ondernemers in het traject ‘Road
to Action’: dit traject richt zich tot
iedere recent gestarte ondernemer
die zichzelf kritisch onder de loep wil
nemen. Die op zoek is naar nieuwe
opportuniteiten en open staat voor
innovatie.
150 ondernemers in het traject ‘Go
4 Finance’: dit traject is er zowel voor
iedere ondernemer die op zoek is naar
kapitaal voor de opstart van een onderneming of de verdere uitbreiding
ervan als voor ondernemers die een
beter inzicht willen krijgen in hun fi-

•

•

•

nanciële situatie in functie van het verbeteren van de bedrijfsvoering.
290 ondernemers in het traject ‘Road
to Growth’: Road to Growth is er voor
elke ambitieuze ondernemer op een
kantelmoment. Ondernemers die hun
bedrijf wensen uit te breiden, de organisatiestructuur willen versterken, antwoorden bieden op bepaalde trends,
aanpakken van dalende omzet,…
113 ondernemingen in één van de
14 lerende netwerken van Jobstap:
daarin krijgen ze een opleiding om
een beeld te krijgen van de lokale arbeidsmarkt en zichzelf te leren profileren als aantrekkelijke werkgever. Van
het herschrijven van vacatureteksten
tot en met een kennismaking met
werkzoekenden die in aanmerking komen voor de vacature.
50 ondernemingen startten een begeleiding op om hun zaak over te
dragen.

De begeleidingen en activiteiten van UNIZO werden ook afgelopen werkjaar opnieuw georganiseerd via een sterk partnership
met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
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UNIZO brengt
ondernemers
samen
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Lokale ondernemers
verenigingen
In de meeste Vlaamse en Brusselse gemeenten behartigt een lokale ondernemersvereniging van UNIZO de belangen
van de lokale ondernemers en organiseert ze lokale netwerkevents en infosessies. Het voorbije werkjaar werden er
vijf nieuwe lokale ondernemersverenigingen opgericht: in Ninove, Lebbeke,
Groot-Antwerpen, Pelt en Halle. In totaal
zijn er nu 251 UNIZO lokale ondernemersverenigingen.

98,5% van de
respondenten
tevreden over
het Topseminar.

Er werd een nieuwe huisstijl ontwikkeld
en er werd ook een volledig nieuw bestuurdersnet gelanceerd. Zo kan er beter
en sneller informatie gedeeld worden
met de bestuurders van de lokale ondernemersverenigingen.

Ondernemersforum
In het UNIZO OndernemersForum werkten bijna 1.300 ondernemers in een
aantal sessies samen met andere ondernemers en een expert rond een bepaalde uitdaging. In deze sessies deelden
deze ondernemers relevante ervaringen
en verwierven ze nieuwe inzichten.

Week van de
Bedrijfsoverdracht
Tijdens de week van 22 oktober 2018
organiseerde UNIZO samen met Integraal de Week van de bedrijfsoverdracht.
Er waren die week 4 ontbijtsessies met
in totaal 250 deelnemers, 8 zitdagen
in de verschillende Vlaamse provincies
(40 individuele adviesgesprekken) en 4
opleidingssessies “In 12 stappen bedrijf
succesvol (ver)kopen” (16 deelnemers).
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UNIZO Topseminar
Tien topsprekers gaven in Kursaal van Oostende op 28 november 2018 voor 650 ondernemers hun kijk op ondernemerschap, trends en strategie voor ondernemers : Jeroen De
Flander, Jo Caudron, Wouter Torfs, Jurgen Ingels, Matty Pacquat, Gino Van Ossel, Inge
Geerdens, Bart De Waele, Noël Slangen, Dominique Leroy. 10 auteurs werden uitgenodigd
om hun boek samen te vatten.

De KMO van
het jaar werd
uitgereikt
tijdens het
Topseminar.
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Dag van de Ondernemer
Op vrijdag 16 november 2018 werd de 5e editie georganiseerd
onder het thema: Ondernemers zijn overal. UNIZO organiseerde bedrijfsbezoeken met Johan Van Overtvelt, Meyrem
Almaci, Jan Jambon, Bart Tommelein, Theo Francken, Koen
Geens, Hilde Crevits, Gwendolyn Rutten,… en 45 andere
politici. Er worden een 60-tal netwerkmomenten georganiseerd gespreid over Vlaanderen.
Met de campagne op radio, televisie, in dagbladen en op
sociale media bereikte UNIZO 40% van de actieve bevolking in
Vlaanderen en 75% van de ondernemers.

Feesten met
ondernemers

Met de campagne bereikte
UNIZO 40% van de actieve
bevolking in Vlaanderen.

Antwerpen
Op 24 mei 2019 namen meer dan 600 ondernemers
deel aan het Zomerfeest van UNIZO Antwerpen in
domein Teunenberg in Olen.

Met deze campagne wil UNIZO:
•
De ondernemer 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
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“Fantastisch ondernemersfeest, met
inspirerende sprekers op een locatie
die sport ademt.”

West-Vlaanderen
Op 1 juni 2019 bedankte UNIZO West-Vlaanderen meer dan 300 UNIZO-bestuurders aanwezig op het bestuurdersfestival op het strand van
Oostduinkerke!
Vlaams-Brabant
Op het Bedankevent van UNIZO Vlaams-Brabant
kwamen op 24 juni 2019 een 100-tal UNIZO-ondernemers samen in de Leuvense zomerbar Bar Bleu.

Afsluiter van de dag was het Feest van de Ondernemer. UNIZO
Limburg organiseerde hét ondernemersfeest bij uitstek voor
1.000 ondernemers.

Laureaten

Oost-Vlaanderen
Op 6 juni 2019 bracht UNIZO
Oost-Vlaanderen 600 ondernemers
samen in het Wielercentrum Eddy
Merckx in Gent.
Sprekers: Johan Museeuw, Heidi
Rakels, Imke Courtois, Tomas Van
Den Spiegel, Barbara Torfs, Philippe
Muyters & Karel Van Eetvelt.

Starter van het
Jaar 2019
Festicup

Beloftevolle
KMO van het
Jaar 2018
StepUp
Consulting

KMO van het
Jaar 2018
iParc

HIB’er van
het Jaar 2019
atelierO
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BEZOEK & ENGAGEMENT

Weekend van de Klant

UNIZO
op social media

Op 6 en 7 oktober 2018 zorgde UNIZO weer mee voor de organisatie
van het Weekend van de Klant, een feestelijk shopweekend in heel
België. Gaststeden dit jaar waren Gent en Waver.

15.226
17.002
9.508
4.398

Tienduizenden winkeliers verwenden hun klanten met een
cadeautjes of leuke actie, zowel de (kleine) zelfstandigen als de
(grote) ketens. Vele gemeenten en verenigingen organiseerden
leuke activiteiten zoals modeshows, optredens of wedstrijden en
voorzien foodtrucks, kinder- en straatanimatie. Met deze campagne
zet UNIZO de handelaars in een positief daglicht.

UNIZO verenigt sectoren
Er zijn reeds meer dan 100 beroepsorganisaties aangesloten. Het voorbije werkjaar sloten
vier bijkomende organisaties zich aan:
•
Belgische vereniging van ambulancediensten (Belgambu),
•
Beroepsvereniging voor psychologisch
consultenten (BPC)
•
Belgische vereniging van Chiropracters
(BVC)
•
Federatie van Belgische Drankenhandelaars (Febed)

Winkelhier
Op woensdag 12 juni 2019 lanceerde UNIZO haar campagne ‘winkelhier’.
UNIZO deed dat met een opgemerkte actie. ‘s Ochtends werd op het
winkelraam van vijf unieke winkels in de vijf Vlaamse provincies de stopzetting aangekondigd met de slogan “Wij stoppen – Bedankt voor alle
jaren”. Enkele uren later werd de slogan aangevuld: “Wij stoppen nog
lang niet – Bedankt voor alle jaren dat u al winkelhiert”.
Deze actie kreeg erg veel weerklank in pers en (sociale media) en vormde
de opstart van de eigenlijke campagne. Doel daarvan is aan de consument aan te tonen dat er heel veel geld naar het buitenland gaat door
online te shoppen bij webshops over de grenzen heen en wat daarvan
de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Met de campagne wil UNIZO een
oproep doen om online en offline te shoppen bij Belgische handelaars en
zo onze eigen economie te steunen.
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De Federatie Vrije Beroepen, die deel uitmaakt
van UNIZO, verwelkomde de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) als 28ste aangesloten beroepsorganisatie.
UNIZO organiseerde verschillende workshops
voor de aangesloten organisaties van sectoren
en vrije beroepen:
•
Een sterk memorandum voor je sectororganisatie
•
Hoe een sterk sectorevent organiseren
•
Sociale media voor jouw sectororganisatie

UNIZO bezoekt
ondernemers
Voor UNIZO is het belangrijk om te weten wat er leeft bij ondernemers. Daarom
gaat UNIZO op bezoek bij ondernemers ter plaatse. Om te zien en te luisteren
hoe ze hun zaak in de praktijk runnen en welke uitdagingen en noden ze daarbij
ervaren.
Het afgelopen werkjaar bezochten de UNIZO-medewerkers
in totaal 4.000 ondernemers.

UNIZO
engageert
zich
UNIZO wil als partner van Trias ook ondernemers in ontwikkelingslanden een toekomst
geven. Het voorbije werkjaar trok UNIZO-gelegeerd bestuurder Danny Van Assche samen
met Trias naar Guinee, één van de armste landen ter wereld. Er werd een samenwerkingsprogramma opgestart dat loopt tot 2023 en
45 miljoen euro omvat met o.a. een focus op
de ondersteuning van ondernemerschap in de
landbouw en in steden.
De UNIZO-medewerkers zetten zich ook actief in voor De Warmste Week. Er worden verschillende acties georganiseerd, waaronder
een veiling. In 2018 bedroeg de opbrengst in
totaal € 5.500.

UNIZO begeleidde de sectororganisaties ook
doorheen het GDPR-kluwen. Daarvoor werd
een 10-stappenplan ontwikkeld met praktische
modellen en werd er een infosessie georganiseerd.
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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

