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Kwetsbare
zelfstandigen
Corona maakt geen
onderscheid

Beste Schenker,
Caritas Hulpbetoon is sinds het begin van de Corona-pandemie
actief in de weer om ondersteuning te bieden aan de meest
kwetsbaren, via lokale organisaties in de grotere steden en via
onze eigen crisisfondswerking.
Met deze derde mailing van dit jaar, willen we nu de aandacht
trekken op een specifieke doelgroep: kwetsbare kleine zelfstandigen. Spontaan identificeren we zelfstandigen niet onmiddellijk met armoede, eerder integendeel. Het zijn mensen die het
met hard werken gemaakt hebben in het leven. En gelukkig is
dat voor velen onder hen ook het geval.
Maar niet iedereen slaagt erin ‘om het te maken’. Het zelfstandigenstatuut is erg marktgevoelig en vraagt ook specifieke
competenties. En investeringsmiddelen. Zoniet dreigt het
faillissement.
Dat is altijd zo, maar nu des te meer met de coronacrisis:
door de ingrepen van de overheid is de marktwerking danig
verstoord. Vele zaken moesten verplicht maanden de deuren
gesloten houden – sommige nog steeds – terwijl voor anderen
de omzetdaling desastreus was. Reserves smolten en smelten
als sneeuw voor de zon. En niet iedereen kan zomaar op een
plan B overschakelen. Dan kan het belangrijk zijn om beroep te
kunnen doen op een helplijn.

Dyzo vzw is zo’n helplijn, gegroeid uit de fusie van Efrem vzw en
Tussenstap vzw. Ook bij gelijkaardige crisissen in het verleden
werkte Caritas Hulpbetoon al samen met Efrem. Dyzo doet aan
schuldhulpbemiddeling, helpt bij het aanpassen van een bedrijfsplan, geeft informatie en ondersteuning. Of biedt in laatste
instantie begeleiding naar een faillissement. Caritas Hulpbetoon sprak met Dirk Verschoore, bezieler van Dyzo. U leest er
alles over in deze CH Info.
We vragen met deze mailing uw steun voor de werking van
Dyzo. Daarmee geeft u kansen aan kleine zelfstandigen die in
de problemen geraakt zijn, om het tij misschien toch nog te
kunnen keren, of om niet hun hele verdere toekomst te hypothekeren.
Wij hopen dat we ook nu weer op uw milde steun kunnen rekenen en danken u reeds bij voorbaat. Help ons helpen!
Met vriendelijke en voorname groeten,

Dominic Verhoeven
Ondervoorzitter

Bruno Aerts
Voorzitter

Zelfstandigen in moeilijkheden
Zelfstandigen in Vlaanderen

Welke organisaties zetten zich in voor zelfstandigen in armoede?

13% van de Vlaamse beroepsbevolking
is zelfstandige. Dat zijn zowat 490.000
mensen. Het percentage blijft de laatste 20
jaar nagenoeg stabiel. In nominale cijfers
zien we dus wel een stijging. Er zijn meer
mannen (16,2%) zelfstandige dan vrouwen
(9,4%). De meesten zijn 50-plussers. Ze zijn
voornamelijk werkzaam in de handel en de
vrije beroepen, maar ook in de nijverheid en
de landbouw.

In Vlaanderen kunnen ondernemers in financiële moeilijkheden bij Unizo, Dyzo en de
OCMW’s terecht. Er zijn afspraken tussen beide om het aanbod voor ondernemingen in
moeilijkheden op elkaar af te stemmen.

Hoe groot is de armoede bij de
zelfstandigen in Vlaanderen?

Al in 2019 beleefden we een ongeziene piek, met het op één na zwaarste faillissementsjaar ooit in België. Daarbij komt nu de impact van de corona crisis en van de strikte
maatregelen van de overheid op het economische leven. Bedrijfsdata-expert Graydon verwacht dat het aantal faillissementen dit jaar verdrievoudigt tot vervijfvoudigt. Dat uit zich
waarschijnlijk pas vooral vanaf het najaar, omdat in de zomer het ‘tijdelijke moratorium op
faillissementen’ gold, waardoor het van april tot midden juni onmogelijk was een faillissement uit te spreken. Het grootste gevaar bestaat erin dat er een sneeuwbaleffect ontstaat,
wanneer gezonde bedrijven in de problemen komen als hun klanten niet meer betalen.

De cijfers lopen uiteen van 12% (UGent)
over 15% (Unizo) tot 18% (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen), naargelang
de meetmethode. Hoe je het ook bekijkt,
een onmiskenbaar deel van de beroepsbevolking wordt getroffen door armoede.
Ongeveer 1 op 7 zelfstandigen heeft een
inkomen onder de armoedegrens.
Er wordt wel eens beweerd dat zelfstandigen hun inkomen ‘onderraporteren’, of een
deel in het zwart werken. Maar dat is zeker
niet voor iedereen zo. De laatste jaren worden ondernemers veel strenger gecontroleerd. Maar heel wat indicatoren tonen aan
dat armoede bij zelfstandigen wel degelijk
voorkomt: denken we maar aan het aantal
faillissementen, of aan het aantal aanvragen tot vrijstelling van sociale bijdragen, …

Wat zijn de oorzaken
van die armoede?
Zelfstandige ondernemers runnen hun eigen
zaak en kunnen dus vrij economisch handelen. Hun inkomen ontstaat rechtstreeks
op de vrije markt, waar de wet van vraag en
aanbod geldt. Niet iedereen slaagt erin een
stabiel of groeiend plaatsje in de markt te
bemachtigen. Er is dan ook een sterke inkomensongelijkheid onder de zelfstandigen.
Zelfstandigen krijgen minder sociale
bescherming dan werknemers. Wie ziek
wordt, krijgt de eerste 14 dagen geen uitkering. Wie zijn zaak stopzet door economische omstandigheden, kan slechts onder
strenge voorwaarden een tijdelijke uitkering
krijgen. En op een werkloosheidsuitkering
maken ze helemaal geen aanspraak.

Als stopzetting de enige uitweg is voor een ondernemer, dan werkt Dyzo mee aan een optimale afhandeling en een eventuele gezonde herstart. Ook Unizo biedt hulp wanneer een
zelfstandige aangeeft in moeilijkheden te verkeren. Unizo analyseert dan de situatie van de
zelfstandige en zijn/haar onderneming en geeft vervolgens strategisch advies.

Zelfstandigen in corona-tijd

De overheid bood in maart 2020 een oplossing aan voor zelfstandigen die leden onder de
quarantainemaatregelen, door de uitkering van hinderpremies en compensatiepremies. In
enkele maanden tijd vroegen meer dan 200.000 zelfstandigen zo’n premie aan, tezamen
goed voor meer dan een miljard euro. Eind juni werden deze aanvragen afgesloten, want
het gewone leven hernam zijn gang, zo redeneerde de overheid. Winkels mochten sinds
11 mei alweer openen, cafés en restaurants in juni. Maar winkelen mag alleen hooguit
met twee en op café kom je niet om te socializen, maar blijf je netjes in je bubbel. Sinds
juli mogen ook cultuurevenementen weer doorgaan, weliswaar met een maximum van
200 mensen indoor of 400 man outdoor. Alleen, de lokale steden en gemeenten kregen de
bevoegdheid om evenementen te schrappen, wanneer zij vreesden voor een opflakkering
van het virus. Dus schrapten sommigen alvast alle evenementen tot het einde van het jaar.
We kunnen dan ook verwachten dat het aantal zelfstandigen in moeilijkheden dit najaar
nog ongezien hoog zal zijn.

“Iemand begeleiden doorheen een faillissement, zodanig dat hij/zij een snelle
en minst pijnlijke doorstart kan maken, is voor mij een succesverhaal.”
Gesprek met Dirk Verschoore van Dyzo vzw
Zelfstandige ondernemers in moeilijkheden kunnen in Vlaanderen terecht bij Dyzo vzw*. Dankzij 12 medewerkers, een dertigtal
vrijwilligers en steun van de Vlaamse overheid kan Dyzo kosteloos
economisch, juridisch en psychosociaal advies aanbieden. Ondernemers kunnen er in alle discretie terecht voor het redden van hun
zaak, het leefbaar maken van een faillissement of voor ondersteuning na faling. Caritas Hulpbetoon steunt Dyzo bij het aanbod van
een noodfonds: een fonds voor dringende noden, bv. wanneer men
de contributie voor het Centraal Register Solvabiliteit niet kan betalen, of bv. in bepaalde gevallen van tijdelijke werkloosheid of ziekte.
Steeds met een maximum budget van 500 euro per dossier.
Dirk Verschoore, diaken en bestuurslid van Dyzo, licht toe: “Dyzo
doet aan algemene hulpverlening en aan schuldhulpverlening.
Via een telefoonpermanentie ontvangen we informatieve vragen.
Wanneer dit consult niet volstaat, geven we de vraag door aan een
adviseur of een vrijwilliger met specifieke ervaring en kennis in een
bepaald vakgebied. Zo’n adviseur gaat dan ter plaatse of nodigt de
hulpvrager uit naar een ‘zitdag’, meestal in een OCMW. We merken
dat ondernemers vaak (te) lang wachten om hulp te vragen zodat
we enkel nog kunnen begeleiden naar een faillissement.

Dirk Verschoore met links Flor Joosen, vicevoorzitter Raad van Bestuur
en rechts Professor Johan Lambrecht, voorzitter van de Raad van
Bestuur, allen van Dyzo vzw.

Indien de onderneming nog wel levensvatbaar blijkt, kijken we
waar we kunnen bijsturen: we onderhandelen dan bijvoorbeeld met
schuldeisers voor een uitstel van betaling of betaalplan, sturen de
prijszetting bij, passen de manier van werken aan, … Daarnaast
doen we ook beleidswerk. Op onze maandelijkse teamvergaderingen brengen de adviseurs en kernvrijwilligers concrete problemen
aan. Jaarlijks formuleren we van daaruit een aantal beleidsaanbevelingen aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen en aan
politieke mandatarissen.”
“Met de coronamaatregelen zagen we een daling van het aantal
noodvragen tegenover vorig jaar, wat op het eerste zicht verwonderlijk leek. Maar bijna 50% van onze aanvragen komen via de
OCMW’s. En die OCMW’s hielden geen zitdagen meer. Daarnaast
boden de premies ook even soelaas. Zij lieten de ondernemers de
kans even lucht te happen. Maar sinds midden augustus begint het
aantal hulpvragen in versneld tempo binnen te komen. Nog steeds
kunnen bepaalde sectoren niet of nauwelijks aan het werk. Dan
spreek ik in de eerste plaats over de culturele sector, de evenementensector, de horeca en de kleinhandel. We adviseren dan ook om
het corona-overbruggingsrecht en het moratorium op faillissementen en beslagen nog verder te handhaven tot eind dit jaar. Ik vrees
dat het ergste nog moet komen. De hoop dat ze het nog konden
redden, is voor velen stukgeslagen.”
* Dyzo vzw is het resultaat van de fusie van Efrem
en Tussenstap in 2015.

Caritas Vlaanderen stelt voor:
‘Dubbel Taboe’,
rapport over menstruatie-armoede
in Vlaanderen

60%

belastingaftrek
op uw gift

COLOFON

Maandverbanden, tampons of cups;
vrouwen gebruiken ze maandelijks
wanneer zij menstrueren.
Dat bedrag kan flink oplopen.
België heft momenteel 6% BTW op
deze producten. Nergens zijn ze
gratis verkrijgbaar. De aankoop is
niet voor iedereen een evidentie. Dat
blijkt nu uit een bevraging die Caritas
Vlaanderen deed bij meisjes tussen
12 en 25 jaar in Vlaanderen.
Naast de synthese van ons
onderzoek en een toelichting van
de context, doen we ook een aantal
beleidsaanbevelingen.
Lees er alles over op onze website:
www.caritasvlaanderen.be

De coronamaatregelen hebben ook de
non-profitsector hard getroffen. Daarom
besliste de federale overheid in juni om
de belastingvermindering voor giften aan
erkende instellingen in 2020 te verhogen van
45% naar 60%.
Hebt u al een gift van meer dan 40 euro
gedaan dit jaar, of plant u deze gift dit jaar
nog te doen, dan krijgt u 60% van uw gift
terug via uw belastingaangifte.
Wanneer u dus bv. 100 euro doneert, kost u
dat in werkelijkheid 40 euro.
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We willen de anonimiteit van onze hulpvra-

Foto’s: Caritas Vlaanderen

gers waarborgen. De hier gebruikte foto’s
hebben dan ook geen betrekking op hen.
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Het rijksregisternummer dient om uw gift
van minstens 40 euro per jaar automatisch
op te laden in uw belastingaangifte.
Gelieve deze in te vullen in de ‘Mededeling’
van de overschrijvingsopdracht, indien u
van deze mogelijkheid gebruik wilt maken!
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