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1 Resultaten van de bevraging voorafgaand aan het Tussenstapsymposium 16 juni 2009
583 ondernemers werden ondervraagd in de periode van maart-april-mei 2009, evenredig
gespreid over de 5 Vlaamse provincies.
1.1

1)DE MEESTE ZELFSTANDIGE VERDIENEN GOED HUN BROOD

Akkoord: 30,2%
Niet akkoord: 56,1%
Geen mening: 13,7%
Meer dan de helft van de ondernemers vindt dat de meeste zelfstandige niet goed hun brood
verdienen. Zelfstandigen sabelen dus zelf het cliché neer van de zelfstandige die heel goed
zijn boterham verdient.
1.2

KENT U PERSOONLIJK ZELFSTANDIGEN IN FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN ?

Ja : 67,6%
Neen: 30%
Geen mening: 2,4%
2 op 3 van de ondernemers kent in hun directe omgeving een zelfstandige in moeilijkheden.
1.3

WAT IS VOLGENS U, DE VOORNAAMSTE OORZAAK VAN DE BESTAANDE ARMOEDE BIJ EEN
AANTAL ZELFSTANDIGEN ?

Tegenslag (o.m. ziekte): 39,5%
Onbekwaamheid: 28,6%
Faillissement: 13%
Gedwongen stopzetting van de zaak:4,5%
Te grote risico’s: 37,4%
Economische situatie:50,9%
Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk omdat de oorzaken meestal meervoudig
zijn.
De helft van de respondenten zag in de economische situatie de voornaamste oorzaak van
armoede bij zelfstandigen. Tegenslag en te grote risico’s worden elk in circa een derde van de
gevallen als oorzaak van armoede bij ondernemers aangeduid. Een relatief hoog percentage
(28,6 %) van de respondenten ziet ook onbekwaamheid als oorzaak.
1.4

DE SOCIALE WETGEVING VOORZIET IN EEN UITKERING BIJ FAILLISSEMENT

Waar: 32,6%
Niet waar: 42,9%
Geen mening: 24,5%
42,9% van de ondernemers weet niet af van de reeds sedert 1/7/1997 bestaande
faillissementsuitkering. Daarenboven zijn er nog 24,5 % die zich niet uitspreken, en dus
twijfelen aan het bestaan ervan. Twee derde van de ondernemers is dus niet goed op de
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hoogte van deze voorziening in de sociale zekerheid. Dit duidt een ware kloof aan tussen
voorziening en de begunstigden ervan. Dit vertaalt zich uiteraard ook in het aantal aanvragen
: slechts 7,6% van de gefailleerden vroeg in 2008 zijn rechten uit de faillissementsverzekering
op.
1.5

ER MOET EEN CORRECTE SOCIALE UITKERING KOMEN BIJ GEDWONGEN STOPZETTING

Volledig akkoord : 52,1%
Hoofdzakelijk akkoord: 35,8%
Geen mening : 7,9%
Hoofdzakelijk oneens: 2,9%
Volledig oneens : 1,2%
Een grote meerderheid van bijna 89% oordeelt dat er een sociale uitkering moet komen in het
geval van een gedwongen stopzetting. Momenteel bestaat er wel al een uitkering indien men
zijn zaak noodgedwongen moest stopzetten door een faillissement (zie vorige vraag).
1.6

IK BEN BEREID EEN BIJDRAGE TE BETALEN VOOR EEN SOCIALE UITKERING IN GEVAL VAN
GEDWONGEN STOPZETTING .

Akkoord: 44,4%
Niet akkoord: 34,3%
Geen mening: 21,3 %
4 à 5 op 10 is bereid zelf een bijdrage te betalen om recht te hebben op een financiële
uitkering in geval van een gedwongen stopzetting. Een derde is tegen dergelijke bijdrage, een
vijfde spreekt zich niet uit.
Eigenlijk betalen zelfstandigen nu al voor een uitkering bij faillissement, maar ze zijn er
meestal niet van op de hoogte (zie vorige vragen).
1.7

GEEF UW MENING OVER ONDERSTAANDE STELLINGEN.
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Enkele opvallende resultaten:

1.7.1 Meer dan de helft van de zelfstandigen denkt dat een verstrenging
van de toegang tot het zelfstandig ondernemerschap zal leiden tot
minder faillissementen.
1.7.2 Zelfstandigen zien weinig heil in OCMW’s als het gaat over het
helpen van ondernemers in financiële problemen. Maar meer dan
een derde neemt geen positie in.
1.7.3 meer dan 85% van de ondervraagden vindt dat er een ter goede
trouw gefailleerde moet kunnen herstarten.
1.7.4 Bijna 80% vindt dat de overheid ondernemers in moeilijkheden
moet helpen met een overbruggingskrediet
1.7.5 Meer dan driekwart van de ondervraagden vindt dat
dienstverlening aan gefailleerde ondernemers mede behoort tot de
corebusiness van UNIZO.
1.8

DE OVERHEID MOET VOORAL HET NODIGE DOEN OM BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN TIJDIG OP TE
SPOREN OM FALINGEN TE VERMIJDEN.

Akkoord: 74,4%
Niet akkoord: 25,6%
¾ van de ondervraagden vindt dat de overheid een verantwoordelijkheid dient op te nemen
om de falingen te vermijden.
1.9

VOLGENDE ORGANISATIES BIEDEN ONDERSTEUNING AAN ONDERNEMERS MET ERNSTIGE
MOEILIJKHEDEN. KRUIS AAN WELKE ORGANISATIES JE KENT?

Tussenstap: 17,5%
Boeren op een kruispunt: 6,3%
Efrem: 3,8%
Centrum voor ondernemingen in moeilijkheden: 17,2%
Tussenstap en Centrum voor ondernemingen in moeilijkheden zijn het meest bekend.
Desalniettemin kent 4/5 van de ondervraagden zelfs hen niet. Er is dienstverlening voor
ondernemers in moeilijkheden, maar heel weinig zijn er van op de hoogte.
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