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Sociale bijdragen passen
voortaan beter bij uw huidige
beroepsinkomen
Bart Vermoesen, accountant en belastingconsulent Moore Stephens Verschelden
Peter Verschelden, accountant en bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden

Vanaf 2015 verandert het socialezekerheidsstelsel voor zelfstandigen
grondig. U zult eerst voorlopige sociale bijdragen betalen, die u weliswaar
beter kunt laten aansluiten bij uw huidige beroepsinkomen. We gaan
dieper in op het nieuwe systeem en de voordelen ervan.
Va nd a ag w o r den u w s oc i a le b
 ijd r ag en
berekend op uw (geïndexeerde) netto
beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Een
belangrijk nadeel is dat de bijdragen die u
vandaag betaalt, mogelijk niet aangepast
zijn aan wat u vandaag verdient. Als u 3 jaar
geleden meer verdiende dan nu, dan wegen
de sociale bijdragen die u vandaag betaalt,
zwaar door. Dat hoeft binnenkort het geval
niet meer te zijn.

Sociale bijdragen
aanpasbaar volgens huidige
beroepsinkomen
Vanaf 2015 betaalt u weliswaar nog voor
lopige sociale bedragen, maar u kunt ze in
de loop van het jaar wel al op het verwachte
beroepsinkomen voor dat jaar afstemmen.

Wat zijn de mogelijkheden?
• U kunt onverminderd voorlopige bijdragen
betalen op basis van uw beroepsinkomen van
3 jaar geleden.

• U kunt een verhoging van de voorlopige
bijdragen vragen of spontaan een bijstorting
doen indien u er vrij zeker van bent dat uw
beroepsinkomen aanzienlijk hoger zal zijn
dan 3 jaar geleden. U geniet hierdoor verschil
lende voordelen:
– U vermijdt een (zware) definitieve bereke
ning in uw nadeel.
– U betaalt minder personenbelasting aan
gezien de verhoogde sociale bijdragen
volledig fiscaal aftrekbaar zijn in het jaar
van betaling.
• U kunt een verlaging van de
voorlopige sociale bijdragen
vragen indien u op basis van
objectieve elementen 1 kunt
aantonen dat uw beroepsinko
men aanzienlijk lager zal zijn dan
3 jaar geleden.
Blijkt in 2017, bij de definitieve
berekening, dat de voorlopige
bijdragen die u in 2015 betaalde
te laag waren voor uw beroeps
inkomen uit dat jaar, dan moet
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“Vanaf 2015 betaalt u eerst
voorlopige sociale bijdragen,
berekend op uw beroepsinkomen
van 3 jaar geleden, die u wel al
kunt laten afstemmen op uw
huidige inkomen.”
>>
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u het verschil bijbetalen, zonder verhogingen. Waren de bijdragen te
laag omdat u ze zelf verlaagd hebt, dan bent u het verschil mét verho
gingen verschuldigd. Waren de voorlopige bijdragen te hoog voor uw
beroepsinkomen uit 2015, dan krijgt u het teveel terugbetaald, zonder
interesten.

Geen grote afrekeningen meer
Het grote voordeel van het nieuwe systeem is dat u een grote afre
kening, in uw voordeel of uw nadeel, kunt vermijden indien u er zeker
van bent dat uw beroepsinkomen aanzienlijk zal verschillen met dat
van 3 jaar voordien. Een tip: ga dit vanaf 2015 op het einde van elk jaar
grondig na met uw accountant of boekhouder, zodat u nooit meer voor
verrassingen komt te staan.
Blijven uw beroepsinkomsten doorheen de jaren ongeveer gelijk? Dan
zult u niets moeten wijzigen aan uw huidige betaalgedrag. Het enige
verschil zal zijn dat u dan niet alleen (voorlopige) sociale bijdragen stort
maar ook een beperkte eindafrekening ontvangt.

Mogelijkheden tot optimalisatie
De beroepsinkomsten van 2012 tot en met 2014 zullen niet meer als
basis dienen voor de berekening van definitief te betalen sociale bijdra
gen, wat bij het vorige systeem wel nog het geval was. Ze dienen alleen
nog voor de berekening van de voorlopige. Tenminste als u al zelfstan
dige was op 31 maart 2009.
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U kunt zich dus voor boekjaar 2014 of 2013 nog een uitzonderlijk hoog
inkomen toekennen uit uw eenmanszaak of vennootschap, zonder dat
u er ooit hogere sociale bijdragen door verschuldigd zult zijn.
Bent u bedrijfsleider in een vennootschap, dan kunt u zich in principe
voor kalenderjaar 2013 geen loon meer toekennen, aangezien de
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laatste aangifte voor de bedrijfsvoorheffing al moest zijn ingediend op
15 januari 2014. Tenzij u zich voor het boekjaar 2013 nog een tantième
toekent. U slaat zo twee vliegen in één klap: het bedrag van de tan
tième is nog aftrekbaar in het boekjaar 2013 zodat uw vennootschap
voor dat boekjaar minder vennootschapsbelasting verschuldigd is. En
u wordt alleen persoonlijk op het toegekende bedrag belast in inkom
stenjaar 2014, uw sociale bijdragen stijgen er niet meer door 2.
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→→ VOORBEELD
De voorbije jaren kreeg Johan uit zijn vennootschap een brutoloon
van 3 000 euro per maand. Vanaf januari 2014 krijgt hij bruto 6 000
euro per maand. Hij verdient in 2014 dus bruto 36 000 euro extra.
Een bedrag waarop hij echter geen bijkomende sociale bijdragen meer
zal moeten betalen aangezien zijn inkomen van 2014 enkel nog dient
voor de berekening van de voorlopige sociale bijdragen van 2017.
Definitieve sociale bijdragen zal hij niet meer moeten betalen op het
beroepsinkomen uit 2014. In 2015 moet hij zijn brutoloon dan wel weer
laten verlagen naar 3 000 euro per maand.

“Voor boekjaar 2014 of 2013
kunt u zich nog een hoger
inkomen toekennen uit uw
eenmanszaak of vennootschap,
zonder er ooit hogere sociale
bijdragen op te moeten betalen.”
Niets anders dan voordelen?
Een nadeel van het nieuwe systeem is dat u na stopzetting van uw acti
viteit nog een regularisatie zult ontvangen, die u niet meer fiscaal als
kost kunt inbrengen aangezien u dan geen inkomsten uit zelfstandige
activiteit meer geniet.
Tenzij u uw activiteit stopt en met pensioen gaat. Dan kunt u afzien
van de regularisatie voor het jaar waarin u met pensioen gaat en de drie
voorgaande jaren. Dit uitzonderingssysteem is in de wet opgenomen,
maar zou eindigen op 1 januari 2019 (tenzij het bij Koninklijk Besluit
wordt verlengd).
Op de stopzettingsmeerwaarden gerealiseerd in het jaar van stopzet
ting n.a.v. pensionering (of in het jaar voordien) bent u sowieso geen
sociale bijdragen meer verschuldigd.

Conclusie
Vanaf 2015 betaalt u nog steeds voorlopige sociale
bijdragen, berekend op uw beroepsinkomen van
3 jaar geleden, maar kunt u ze wel al laten afstemmen op uw huidige inkomen. Zo vermijdt u dat u,
bij de definitieve berekening in 2017, nog veel
bijkomende sociale bijdragen moet betalen omdat
u in 2015 te weinig betaalde.
Bekijk ook samen met uw boekhouder of accountant of het interessant is om uw beroepsinkomsten
uit boekjaar 2013 en 2014 te verhogen. Op de
inkomsten uit die jaren zult u immers nooit definitieve sociale bijdragen moeten betalen.

2 Al moeten we erop wijzen dat de uitkering van een dividend fiscaal voordeliger is dan
een tantième indien uw huidige belastbaar inkomen in de belastingschijf van 50 % valt.
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Uw vennootschap extra financieren:
2 interessante opties!
Bart Vermoesen, accountant en belastingconsulent Moore Stephens Verschelden
Peter Verschelden, accountant en bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden

Uw vennootschap heeft vers geld nodig om een nieuw project te financieren en u hebt privé nog wat kapitaal
op een spaarrekening staan dat u daarvoor wilt aanwenden. U kunt dat geld op twee manieren aan uw
vennootschap verstrekken: via een kapitaalverhoging of door een lening toe te staan.

Bij een kapitaalverhoging geeft uw vennootschap nieuwe aandelen uit,
die u vervolgens met het geld op uw spaarrekening aankoopt. Zo wordt
het kapitaal in het bedrijf geïnjecteerd.
Op deze manier het eigen vermogen vergroten biedt twee grote voor
delen. Ten eerste kan uw vennootschap zo mogelijk makkelijker krediet
krijgen bij een bank. En ten tweede kan uw bedrijf mogelijk meer notio
nele interest – een fictieve rente – aftrekken van haar belastbare
winst. Dat voordeel geniet uw vennootschap als ze investeringen
met eigen middelen doet. En laat nu net het boekhoudkundige eigen
vermogen (verminderd met een aantal elementen) de basis zijn voor de
berekening van die notionele interest.
Het grote nadeel van een kapitaalverhoging is dat uw geld voor een
bepaalde termijn vastzit in uw vennootschap en u het maar terug naar
uw privévermogen kunt laten vloeien via een kapitaalvermindering. In
dat geval moet u, net als bij een kapitaalverhoging, langs bij de notaris1,
wat kosten met zich meebrengt.

“Dankzij een kapitaalverhoging
kan uw vennootschap mogelijk
makkelijker krediet verkrijgen
bij een bank, en mogelijk meer
notionele interest aftrekken.”
Lening
Het alternatief voor een kapitaalverhoging is dat u het geld aan uw
vennootschap leent. Ze zal het u vroeg of laat moeten terugbetalen.
Het voordeel is dat u als schuldeiser recht hebt op een rentevergoe
ding die uw vennootschap in principe2 fiscaal kan aftrekken. Bovendien
gaan er weinig formaliteiten mee gepaard. U moet niet naar een notaris
en u hoeft zelfs niet een leningsovereenkomst op te stellen, hoewel
dat laatste aan te raden is. Verder bepaalt u zelf wanneer uw vennoot
schap de lening moet terugbetalen.

1 Tenzij uw vennootschap een vof, Comm.V. of cvoa is waarbij een kapitaalverhoging of
-vermindering onderhands kan gebeuren.
2 We gaan hier gemakshalve niet dieper in op de mogelijke herkwalificatie van interesten
in dividenden indien u als aandeelhouder of zaakvoerder te veel leningen toestaat aan
uw eigen vennootschap.

Als u geld leent aan uw vennootschap, moet u wel de procedure van
het tegenstrijdige belang volgen, zodat uw aansprakelijkheid als zaak
voerder of bestuurder niet in het gedrang komt. Uw boekhouder kan u
hierbij verder helpen.
Geld lenen aan uw vennootschap heeft ook een nadeel: het verhoogt
haar schuldgraad. Iets wat banken niet graag zien als u bij hen aanklopt
voor extra financiering. Tenzij u voldoende (persoonlijke) waarborgen
kunt verstrekken …

Wat is op lange termijn het
interessantste?
Die vraag beantwoorden is niet altijd even eenvoudig en hangt o.a. af
van de volgende factoren:
•
•
•
•

de rentevergoeding op de lening die fiscaal verdedigbaar is;
het al dan niet achterstellen3 van de lening;
het geldende tarief van de notionele-interestaftrek;
de huidige schuldgraad van de vennootschap en de vraag of er al of
niet bijkomende financiering van de bank nodig is;
• of wel of niet vermeden moet worden dat er extra waarborgen worden
verstrekt aan de bank;
• de effectieve mogelijkheid tot de uitkering van een deel van gereser
veerde winsten op korte of middellange termijn.
Wat wel doorslaggevend zou kunnen zijn bij de keuze voor een kapi
taalverhoging, is de herinvoering – sinds midden vorig jaar – van de
verlaagde roerende voorheffing op uitgekeerde dividenden (15 % i.p.v.
het normale tarief van 25 % voor dividenden en interesten). Dit gunst
regime is van toepassing op dividenden van aandelen die na 1 juli 2013
worden uitgegeven bij de oprichting van een nieuwe vennootschap
of … bij een kapitaalverhoging. Het moet daarbij gaan om stortingen in
geld, niet in natura, aan een ‘kleine’ vennootschap zoals gedefinieerd in
het Wetboek Vennootschappen.
Het gunstregime is wel niet meer van toepassing als u de aandelen
nadien overdraagt, tenzij u dat naar uw kinderen of echtgeno(o)t(e)
doet. En het geldt pas nadat de aandelen enige tijd in uw bezit zijn.
Het tarief van 15 % geldt voor dividenden die voortkomen uit de
winstverdeling van het derde boekjaar na de kapitaalsinbreng. Voor die
dividenden uit het tweede boekjaar na de inbreng geldt nog een tarief
van 20 %.
Als u op termijn uw persoonlijk inkomen uit uw vennootschap wilt
optimaliseren door ze dividenden te laten uitkeren via nieuwe aandelen
i.p.v. via extra loon of een tantième, maakt de inhouding van 15 % en
niet 25 % roerende voorheffing een wereld van verschil!

3 Dit betekent dat u bij een eventueel faillissement als een van de laatsten door de
curator wordt terugbetaald.
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Kapitaalverhoging
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Onkostennota’s gedigitaliseerd met
Xpenditure voortaan fiscaal bewijsstuk
Gebruikt u onze toepassing Xpenditure by Belfius al op uw smartphone, tablet of computer? Daarmee
digitaliseert u onkostennota’s door ze te fotograferen of in te scannen, waarna de toepassing ze digitaal
verwerkt. Zo moet u daar geen kostbare tijd meer insteken. Bovendien volstaan de gedigitaliseerde bonnetjes
sinds kort als fiscaal bewijsstuk voor beroepsonkosten …
Dat de digitale versies van uw onkostennota’s voortaan als fiscaal
bewijsstuk voor beroepsonkosten gelden, bespaart u heel wat papier
werk. Voortaan mag een papieren onkostennota – nadat u er een
digitale kopie van hebt gemaakt met Xpenditure by Belfius – meteen
de prullenmand in.

Enkele belangrijke opmerkingen
• De handgeschreven btw-bonnetjes die u op restaurant ontvangt, mag
u niet digitaliseren omdat ze aan bepaalde wettelijke reglementeringen
moeten voldoen. U dient ze dus onverminderd op papier als fiscaal
bewijsstuk te bewaren. Maar daar komt verandering in: vanaf 1 januari
2015 worden verplicht geregistreerde kassa’s ingevoerd in de horeca,
waarna die handgeschreven bonnetjes zullen verdwijnen. Kassatickets
kunt u wel al vandaag digitaliseren.
• Belfius en Cardwise (de ontwikkelaar) kunnen niet verantwoordelijk
worden gesteld om het beroepsmatige karakter van een uitgave aan
te tonen. Vermeld bij elke uitgave dus de reden, het project of de klant.
Dit kan nadat u de onkostennota gedigitaliseerd hebt.

TIP
Als u houder bent van een Belfius-kredietkaart gekoppeld aan uw
professionele rekening bij ons, geniet u een voorkeurtarief!

Welke voorwaarden?
Opdat de digitale kopieën van de onkostennota’s als fiscaal bewijsstuk
kunnen dienen, moeten wel enkele voorwaarden vervuld zijn:
• Het bonnetje moet worden gedigitaliseerd en opgeladen met
Xpenditure by Belfius.
• Het bonnetje moet na 13 mei 2014 uitgegeven zijn.

Belfius Bank & Verzekeringen

• De foto/scan van het bonnetje moet leesbaar zijn (onscherpe foto’s/
scans worden niet aanvaard).

4

• Alle gegevens van het bonnetje moeten effectief op de foto/scan
aanwezig zijn (datum, handelaar, bedrag, munteenheid enz.).
• Het opgeladen bonnetje moet wel degelijk het bonnetje zijn dat de
aankoop aantoont. Dit kunt u bewijzen door de link te leggen met de
bijhorende betalingsgegevens (bv. een overschrijving).
• Stukken die door enige wettelijke of reglementaire bepaling zijn opge
legd kunnen niet gedigitaliseerd worden (zoals bv. btw-bonnetjes).

Hoe werkt Xpenditure by Belfius?
1. U (of uw werknemer) fotografeert de onkostennota via een smart
phone, tablet of webcam. Of u importeert de nota in de toepassing
via uw scanner.
2. Uit de foto/scan haalt de toepassing automatisch alle relevante info:
de naam van de handelaar, de datum, het bedrag en zelfs de gebruikte
munteenheid.
3. De gedigitaliseerde uitgaven kunt u beheren via uw onlineaccount of
rechtstreeks op uw smartphone of tablet.
4. U kunt de uitgaven ter goedkeuring doorsturen en u (of een van uw
werknemers) kunt (kunnen) snel en eenvoudig een onkostenstaat
opstellen.

Wat zijn de voordelen van Xpenditure by
Belfius?
• Bent u zelfstandige of vrije beroeper? Dan beschikt u over een centraal
systeem dat u een volledig overzicht geeft van al uw uitgaven zonder
verdere codering.
• Bent u ondernemer? Dan moet u veel minder tijd besteden aan de
controle, de codering, de aanvaarding of de weigering en de opvolging
van de onkostennota’s die u van uw werknemers krijgt. Het volstaat
dat u ze fotografeert/inscant.
• En uw eventuele werknemers? Die verliezen niet langer onnodig tijd
met het overschrijven van hun onkostennota’s en met ze aan u door
te geven.
Uw onkostennota’s kunnen ook niet meer verloren gaan, want ze
worden digitaal bewaard.
De toestemming van de fiscus voor de digitalisering van de onkosten
nota’s werd bekomen door Cardwise (de ontwikkelaar). Belfius kan
derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor de interpretatie of de
toepassing van deze toestemming.

Wilt u Xpenditure by Belfius gebruiken?
Download de toepassing via Google Play, in de App
Store of in de Windows Store. Of registreer u via
https://belfius.xpenditure.com/register/nl. Meer
info over het gebruik, de tarifering enz. vindt u op
www.belfius.be/xpenditure.
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Aanvullend pensioen:
heel wat wettelijke wijzigingen
Paul Roels

De komende jaren worden de stelsels van arbeiders en bedienden voor aanvullende pensioenen geharmoniseerd.
Daarnaast verandert er ook een en ander voor de aanvullende pensioenen van zelfstandigen. We overlopen een
aantal opvallende wijzigingen.

Voortaan nagenoeg alle geschillen bij de
arbeidsrechtbank (sinds 1 september
2014)
Sinds kort kunt u met nagenoeg alle geschillen over uw aanvullend pen
sioen, tussen u als zelfstandige of loontrekkende, de pensioeninstelling
en de inrichter (de eventuele werkgever of een paritair samengestelde
rechtspersoon voor plannen die op sectorniveau worden uitgewerkt)
terecht bij de arbeidsrechtbank. Zoals geschillen over het VAPZ, Rizivcontracten of individuele pensioentoezegging aan bedrijfsleiders.
Tot nu toe kon u niet met elk geschil bij de arbeidsrechtbank terecht.
Wel al met een discriminatiegeschil tussen u als zelfstandige en de
onderneming die u een pensioenbelofte doet. Maar bijvoorbeeld nog
niet met een geschil tussen een inrichter (= werkgever) en de pen
sioeninstelling of tussen een aangeslotene en een derde gekoppeld
aan het pensioenplan (bv. een geschil tussen de echtgenoot van een
aangeslotene en de inrichter (bv. de werkgever) van de aangeslotene
in het kader van een scheiding). Dat wordt nog behandeld door een
burgerlijke rechtbank (de rechtbank van eerste aanleg of de rechtbank
van koophandel).

Harmonisering van de verjaringstermijnen
(sinds 29 juni 2014)
Ook de verjaringstermijnen zijn geharmoniseerd, en vallen ook onder
de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken. Die waren tot nu toe bij
zonder complex. Verjaringstermijnen verschillen naargelang de situatie
of de gevolgde procedure, en het beginpunt van de verjaringstermijn
is telkens verschillend. U moet al een heel goede jurist zijn om door de
bomen nog het bos te zien.

Het is de bedoeling om één verjaringstermijn van 5 jaar in te voeren
voor al wat aanvullende pensioenen aangaat. Dus voor alle vorderingen,
zowel de contractuele als buitencontractuele, van u als loontrekkende,
aangeslotene of begunstigde tegenover een inrichter of een pensioen
instelling. Ook die met betrekking tot het VAPZ.
De verjaringstermijn start vanaf het moment waarop de betrokkene
over voldoende kennis beschikt, of dat redelijkerwijs het geval moet
zijn, om de vordering te kunnen instellen. Wel geldt een regeling over
de overgang tussen een oude en de nieuwe verjaringstermijn. De
nieuwe zal beginnen lopen zodra de wet daarover in werking treedt,
maar de nieuwe kan de oude verjaringstermijn niet verlengen. Zaken
die al verjaard zijn, kunnen op basis van de nieuwe wet niet worden
heropend.

“Het is de bedoeling om één
verjaringstermijn van 5 jaar in te
voeren voor al wat aanvullende
pensioenen aangaat.”
Informatieverstrekking beter geregeld
(vanaf 1 januari 2016)
Vandaag is er zeer weinig geregeld met betrekking tot het aanvullend
ondernemingspensioen dat u als zelfstandige bedrijfsleider kunt ont
vangen. Ook dit wordt wettelijk rechtgezet. Zo wordt de verworven
reserve bij vertrek uit de onderneming vastgelegd – weliswaar met
nog veel vrijheid. Bovendien zult u binnenkort een pensioenfiche ont
vangen met daarin de al opgebouwde rechten. En wordt de Databank
Aanvullende Pensioenen van de vzw SIGeDIS – met daarin gegevens
over de pensioenen die werknemers en zelfstandigen opbouwen in het
kader van hun beroepsactiviteit – verduidelijkt.
Deze gegevens zullen door de betrokkene ten laatste op 31 december
2016 voor het eerst geraadpleegd kunnen worden.
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Laten we beginnen met iets dat niet wijzigt: de berekeningswijze
van de maximumbijdrage voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor
Zelfstandigen (VAPZ). In tegenstelling tot de sociale bijdrage voor
zelfstandigen, die vanaf volgend jaar op het inkomen van het jaar zelf
wordt berekend, zal de maximumbijdrage voor het VAPZ onverminderd
op het inkomen van 3 jaar geleden worden berekend.
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Uittreding niet langer verbonden aan
arbeidsovereenkomst (sinds 29 juni 2014)
Tot voor kort leidde het einde van een arbeidsovereenkomst altijd
tot de uittreding uit het pensioenplan van de vroegere inrichter. Die
twee – het einde van de overeenkomst en de uittreding – worden
voortaan van elkaar losgekoppeld. Hiervoor wordt een multi-inrich
terspensioenstelsel ingevoerd (de wet geeft een duidelijke definitie
van dit systeem: een identiek pensioenstelsel voor alle werkgevers,
beheerd door dezelfde pensioeninstelling, niet noodzakelijk met het
zelfde reglement). Inrichters die daaraan deelnemen, kunnen een
overeenkomst met elkaar sluiten waarbij ze de overname regelen van
de rechten en verplichtingen als een werknemer – bijvoorbeeld u als
bedrijfsleider – bij een andere inrichter gaat werken. Er is dan een einde
van een overeenkomst zonder een uittreding.
Omgekeerd kan er ook een uittreding zijn hoewel de arbeidsovereen
komst niet verbroken werd. Bijvoorbeeld wanneer een deel van het
bedrijf wordt verkocht, en u als loontrekkende naar een andere onder
neming wordt overgedragen zonder overname van het pensioenplan
door de overnemer. U kunt dan toch uit het oude pensioenplan treden
en in dat van de andere onderneming stappen, hoewel de arbeidsover
eenkomst niet beëindigd is.
Er kan ook sprake zijn van een uittreding zonder een verbreking van
de arbeidsovereenkomst wanneer u als loontrekkende niet langer
aangesloten bent bij een pensioenplan omdat u niet meer aan de
aansluitingsvoorwaarden voldoet (bv. wegens een aansluiting bij een
ander pensioenplan of wegens een verandering van werknemers
categorie). De gevolgen van de uittreding worden dan uitgesteld tot
het ogenblik waarop de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt.

Nieuwe regeling rendementsgarantie bij
vastebijdrageplan

Belfius Bank & Verzekeringen

Nog een wijziging, wat de rendementsgarantie betreft die de werk
gever moet verlenen bij een vastebijdrageplan. Daarbij belooft hij aan
zijn werknemers, bijvoorbeeld uw vennootschap aan u als bedrijfs
leider, niet een vooraf bepaald aanvullend pensioen maar wel om op
vastgestelde tijdstippen een vaste bijdrage te storten.

6

Bij het vertrek van een werknemer uit het bedrijf wordt gekeken of
de rendementsgarantie gehaald wordt. Indien niet, moet het tekort
worden aangezuiverd. Tot nu toe diende dat te gebeuren bij het ver
trek. Volgens de nieuwe regeling moet dit pas wanneer de opgebouwde
reserves worden overgedragen, als u als werknemer op pensioen gaat
of als het pensioenstelsel wordt opgeheven. De werkgever heeft dus
meer tijd om het tekort aan te zuiveren. Men is niet meer verplicht om
bij te storten op de datum van uittreding.

“De rendementsgarantie bij
een vastebijdrageplan moet ten
laatste worden aangezuiverd
als de werknemer met pensioen
gaat, de verworven reserves
worden overgedragen of het
stelsel wordt opgeheven.”
Pensioentoezegging zolang in dienst (sinds
29 juni 2014)
Tot slot is er nog een belangrijke wettelijke aanpassing in het
voordeel van oudere werknemers: een werknemer geniet zijn pen
sioentoezegging zolang hij of zij in dienst is. Dat sluit de discussie of
men bijvoorbeeld vanaf een bepaalde leeftijd een formule waarbij een
vaste prestatie voorop wordt gesteld kan vervangen door een formule
waarbij een vaste bijdrage wordt gestort. Of die waarbij men mag stop
pen met pensioenopbouw als de werknemer de pensioenleeftijd heeft
bereikt maar wel nog aan het werk is …

Professioneel leven

Efficiënt en veilig werken in de cloud
De cloud is hip: in ons privéleven slaan we er onze muziek, foto’s en films in op … Maar ook professioneel biedt de
cloud heel wat voordelen: niet alleen kunt u er kritische bedrijfsgegevens veilig in bewaren, maar ook kunt u er
efficiënt in werken. Wat zijn de mogelijkheden en voordelen?

Verschillende cloudoplossingen
Er bestaan verschillende cloudmodellen waarvan u gebruik kunt
maken:
• Private cloud: uw bedrijf werkt als enige gebruiker op private com
puterinfrastructuur. U hebt de volledige controle over de data, de
beveiliging en de kwaliteit van de dienst.
• Publieke cloud: de software en bestanden staan volledig op de servers
van een provider en zijn voor iedereen beschikbaar. Deze dienst kan tot
op zekere hoogte gratis of betalend zijn.
• Gemeenschappelijke cloud: hierbij wordt een cloudinfrastructuur
van een provider gedeeld door een welbepaalde groep klanten.
Allemaal hebben ze immers dezelfde bijzondere behoeften, waarop de
gemeenschappelijke cloud afgestemd is. Ze moeten allemaal dezelfde
wettelijke bepalingen naleven, ze hanteren dezelfde veiligheidsvoor
schriften …
• Hybride cloud: hierbij worden de verschillende zopas besproken model
len met elkaar gecombineerd.
Welk model u kiest, hangt af van de types data waarmee uw bedrijf
werkt. Die dient u dus eerst in kaart te brengen. Maak daarbij een
onderscheid tussen bedrijfsgevoelige data, privacygevoelige data,
transparante data enz. Zo wordt duidelijk wat uw behoeften zijn, en
kunt u makkelijker het passende cloudmodel kiezen.
Belangrijk is ook dat u een betrouwbare internetverbinding hebt op uw
werklocatie, met voldoende bandbreedte. Dat is de eerste voorwaarde
om in de cloud te kunnen werken.

“U kunt altijd en overal uw
software en bestanden
raadplegen en gebruiken, via tal
van apparaten.”
Wat zijn de voordelen van de cloud?
• Altijd toegang: u kunt altijd en overal uw software en bestanden raad
plegen en gebruiken, via tal van apparaten.
• Verhoogde kostenefficiëntie: omdat u gemeenschappelijke diensten
(binnen één bedrijf, tussen bedrijven onderling …) en gestandaar
diseerde interfaces gebruikt, en zo schaalvoordelen geniet. En nog
meer als u een beroep doet op nieuwe energiezuinige datacenters,
waardoor uw energiekosten (aanzienlijk) kunnen dalen.

• Focus: u hoeft aan heel wat zaken niet meer te denken en u kunt zich
dus volledig concentreren op uw kernactiviteiten, uw klanten en uw
personeel.
• Tijdwinst: u moet immers geen software meer installeren op de eigen
server(s).
• Geen back-ups meer: door te werken in de cloud zijn uw gegevens bij
verlies, beschadiging of diefstal van uw lokale harde schijven nog altijd
extern beschikbaar.
• Geen updates meer: u beschikt altijd over de laatste softwareversies
met technische support, uiteraard afhankelijk van het afgesloten
contract.
• Beveiliging: deze wordt vaak geregeld door de provider en is ofwel
even goed ofwel beter dan wat u zelf kunt regelen. Wie er ook voor
instaat, de beveiliging moet waterdicht zijn, zowel op de servers als
op de apparatuur die u gebruikt om daarmee contact te maken. Zodat
cybercriminelen geen toegang krijgen tot uw bedrijfsdata. Door
gebruik te maken van virusscanners, wachtwoorden, versleuteling en
persoonsgebonden toestemmingen kunt u zich – al dan niet samen met
de hulp van uw provider – uitstekend indekken.
Hoeveel u voor deze voordelen betaalt? Dat is een vaste prijs per
gebruiker/per maand, en hangt af van het gekozen abonnement en/of
de gebruikte diensten.

“De beveiliging moet waterdicht
zijn, zowel op de externe servers
als op de apparatuur die u
gebruikt om er contact mee te
maken.”
Nadelen?
Die zijn er ook, maar u kunt ze makkelijk verhelpen. Werken via cloud
computing maakt u afhankelijk van een ander – onbekend – netwerk.
Een gevoel van verlies aan controle over de gegevens is dus niet
ondenkbaar. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw gegevens als u ooit
de samenwerking met de provider stopzet?
De Belgische wetgeving houdt geen rekening met cloud computing,
dus die biedt u geen soelaas. Enkele Europese hervormingen of nieuwe
maatregelen brengen daar langzamerhand verandering in, maar de
impact zullen we pas jaren later voelen. Maak dus zelf duidelijke afspra
ken met de provider over hoe er met uw gegevens omgesprongen kan
worden, ook na het einde van het contract.

Belfius Bank & Verzekeringen

First things first: wat is werken in de cloud of cloud computing? Dat is
het opslaan, verwerken en gebruiken van zowel bestanden als soft
ware op servers die niet langer lokaal bij u maar ergens extern – vaak in
een datacenter – staan.

7

Professioneel leven

Klachten op Facebook: hoe ermee omgaan?
Enkele nieuwsbrieven geleden wijdden we u in Facebook in. Hebt u zelf ondertussen een pagina voor uw zaak
gestart? Dan merkte u ongetwijfeld al dat dit een kanaal van snelle communicatie is: uw klanten spreken
u rechtstreeks aan en willen meteen een antwoord. Over positieve zaken, maar ook over problemen die ze
ervaren. Hoe pakt u dat laatste het best aan?

U hoeft niet binnen de minuut te reageren, maar laat klachten ook
geen dagen zonder antwoord op de pagina staan. Veel grote bedrijven,
waarin webcare al goed ingeburgerd is, proberen binnen 4 uur een
antwoord te formuleren. Uw eerste reactie moet ook niet meteen een
oplossing of alle gevraagde info bevatten. Zeg dat u zich over het pro
bleem ontfermt, dat volstaat in eerste instantie.

“Op kritische en boze reacties
moet u ingaan. Maar op algemene
scheldtirades niet.”
Vervolgens staat u voor een keuze: lost u het probleem offline of online
op? Als de oplossing niet te complex wordt en als het probleem niet
te privé is, dan kan het online worden opgelost en doet u dat ook het
best. Zo vormt u voor de ogen van iedereen die volgt iets negatiefs om
in iets positiefs. Dat is goed voor het imago van uw zaak. Wie de com
municatie heeft gezien, weet dat klanten bij u gehoord en geholpen
worden.

Empathisch, persoonlijk en
oplossingsgericht!

Belfius Bank & Verzekeringen

Zeer belangrijk is uiteraard de oplossing die u uiteindelijk biedt; die
moet afdoende zijn. Maar daarnaast is ook de manier waarop u com
municeert met uw klant cruciaal, om het probleem niet erger te maken
en om er geen bij te creëren.
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Wees eerst nadrukkelijk empathisch: erken het probleem van de klant,
laten blijken dat u het begrijpt én dat u het jammer voor hem of haar
vindt. Wees vervolgens positief: zeg dat u een oplossing zult zoeken.
Start onder geen beding een discussie waarbij argumenten pro en
contra elkaar opvolgen. Dreigt de interactie toch te verzanden in
zo een spelletje van welles en nietes, stel dan de klant voor om via
privéberichten te communiceren. Vraag daarin om een telefoonnum
mer waarop u hem of haar kunt bellen om het probleem uit te klaren.
Eenmaal opgelost, kunt u online op de klacht terugkomen om aan
iedereen te tonen dat er een happy end was.
Wees ook van in het begin persoonlijk. Toon dat u een mens bent, geen
logo. Eigenlijk blijkt dit al uit uw berichten als u onze eerder vermelde
tips over empathie volgt. Begin daarvoor uw reacties ook altijd met een
persoonlijke aanspreking of onderteken ze steevast met uw naam of
initialen. Het is veel moeilijker om kwaad en kwetsend te schrijven naar
een persoon dan naar een bedrijf.
En vergeet tot slot niet om af en toe eens gewoon “sorry” te zeggen.
U zult er versteld van staan hoe makkelijk dat aanvaard wordt. Hoewel
verontschuldigingen alleen niet volstaan, daarna moet een oplossing
komen. En hoewel u er ook niet mee moet overdrijven: maak van sorry
geen uitgehold begrip.

ENKELE KORTE TIPS
• Antwoord zoals u zelf aangesproken wilt worden.
• Antwoord altijd in de we-vorm.
• Antwoord niet te lang: hoe korter, hoe minder zaken waarover
iemand kan vallen.
• Verwijder klachten nooit, maar los ze op en maak ze tot een voordeel!
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Eerst en vooral: een klacht moet u sowieso behandelen. Er niets mee
doen, is geen optie want u bent niet de enige die de klacht ziet; al uw
volgers en het netwerk van de klant doen dat ook. Vooraleer u het
weet, gaat een klacht online een eigen leven leiden en het imago van
uw bedrijf beschadigen. Behandel ze dus altijd, smoor ze in de kiem!

