Achterstallige
sociale zekerheid
tips en tricks

4 exclusieve
avondseminaries
Brugge 10 juni 2014
Mechelen 12 juni 2014
Gent 16 juni 2014
Hasselt 18 juni 2014

Seminaries voor professionele ondernemersadviseurs

Tussenstap
ONDERNEMERS OP EEN KRUISPUNT

Tussenstap

www.integraalvzw.be
www.tussenstap.be

Betalingsmoeilijkheden
bij de sociale
zekerheid

Bij sociale
schulden zijn er veel
mogelijkheden die
vaak onvoldoende
worden benut

RSZ-bijdragen die werkgevers moeten betalen en
sociale bijdragen die zelfstandigen moeten betalen,
worden vaak als eerste niet (volledig) betaald
wanneer een onderneming in moeilijkheden komt. Een
ondernemer probeert vaak zijn cruciale schuldeisers
(zoals leveranciers) verder te betalen, ten koste van
andere schuldeisers (sociale zekerheid, fiscus).
Steeds meer ondernemingen kampen dus met
sociale schulden, met alle gevolgen van dien
(dagvaarding in faillissement door RSZ, geen sociale
rechten voor bedrijfsleider en/of personeel,…). Het RSZ
heeft ook de reputatie zich hard op te stellen. Nochtans
zijn er bij sociale schulden veel mogelijkheden
(afbetalingsplan, kwijtschelding intresten, vrijstelling
aanvragen bij de Commissie,…) die vaak onvoldoende
benut worden. Bovendien kunnen ondernemingen
in moeilijkheden gerechtelijke bescherming (WCO)
aanvragen om een herstelplan op te maken. Tijdens
die procedure kunnen RSZ en sociale kassen - die als
schuldeiser over een wettelijk voorrecht beschikken
- hun vordering tijdelijk niet afdwingen en gedwongen
worden een deel van de schuld te laten vallen.
We kijken er alvast naar uit u te mogen
verwelkomen!
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Steeds meer ondernemingen
kampen met sociale schulden,
met alle gevolgen van dien...

Schrijf
vandaag
nog in!
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Programma

18u30

Onthaal
met koffie, thee, water en cake

19u00 19u45u

19u45 20u30

Achterstallige RSZ-bijdragen
Tips en tricks
Mogelijkheid van afbetalingsplan,
kwijtschelding intresten en boetes,…
(inclusief terbeschikkingstelling
modelformulieren)
Spreker:
studiedienst sociaal secretariaat
ADMB/Sofim

Achterstallige sociale bijdragen
van zelfstandigen
Tips en tricks
Mogelijkheid van afbetalingsplan,
kwijtschelding intresten (art. 48),
vrijstelling bij commissie voor
vrijstelling van sociale bijdragen,
art. 37,…
(inclusief terbeschikkingstelling
modelformulieren)
Spreker:
studiedienst Zenito Sociaal
Verzekeringsfonds
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20u30 21u15...

Sociale schulden binnen de WCO
Werking van de Wet Continuïteit
Ondernemingen (WCO) in het algemeen:
- minnelijk akkoord
- collectief akkoord
- overdracht onder gerechtelijk gezag
Het juridisch statuut van de bevoorrechte
patronale bijdragen en persoonlijke
sociale bijdragen in de WCO in het
bijzonder
Spreker:
Meester Bart Heynickx (Altius advocaten)

21u15 -...

Mogelijkheid tot vragen
aan de sprekers

U ontvangt een attest van 3 uren in kader
van de permanente beroepsvorming voor
IAB/IBR, BIBF of OVB.®
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Praktische informatie

Data en locaties
5 Dinsdag 10 juni te Brugge:
ADMB Brugge, Sint-Clarastraat 48 te 8000 Brugge
5 Donderdag 12 juni te Mechelen:
Thomas More Hogeschool Mechelen (campus De Vest),
Zandpoortvest 60 te 2800 Mechelen
5 Maandag 16 juni te Gent:
Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43 te 9000 Gent
5 Woensdag 18 juni te Hasselt:
Flanders Nippon Golf & Business Club, Vissenbroekstraat 15 te
3500 Hasselt (gps en parking: Boksbeemdenstraat, 3500 Hasselt)
Prijs
95 euro per deelnemer (alles inbegrepen: mapje met slides en
modelformulieren, onthaal met koffie & water en attesten
permanente vorming).
Hoe inschrijven
5 Stort het inschrijvingsgeld (95 €) met vermelding van uw
keuzeregio minstens 5 werkdagen vóór de gekozen
infosessie op BE12 4263 1682 3192 (BIC: KREDBEBB) van
Integraal vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel.
Uw betaling geldt als inschrijvingsbewijs.
5 Schrijf online in via www.integraalvzw.be
5 Of fax dit formulier, ten laatste op woensdag 04/06/14,
ingevuld naar 02/401 41 35
5 Of mail onderstaande gegevens, ten laatste op woensdag 04/06/14,
naar info@integraalvzw.be
5 Of stuur het antwoordformulier via de post naar Integraal vzw,
Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.

Na ontvangst van uw inschrijving en betaling, bezorgen we
u een bevestigingsmail met nadere info.
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Wees er
snel bij want
het aantal
deelnemersplaatsen is
beperkt!

Antwoordkaart

5 Schrijf online in via www.integraalvzw.be
5 Of fax dit formulier, ten laatste op woensdag 04/06/14, ingevuld naar
02/401.41. 35

5 Of mail onderstaande gegevens, ten laatste op woensdag 04/06/14, naar
info@integraalvzw.be

5 Of stuur het antwoordformulier via de post naar Integraal vzw,
Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.

5 Betaling: stort het inschrijvingsgeld (€ 95) minstens 5 werkdagen vóór
de datum van de gekozen infosessie op BE12 4263 1682 3192
(BIC: KREDBEBB) van Integraal vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel met
vermelding van uw keuzeregio. Uw betaling geldt als inschrijvingsbewijs.
Ik zal met

perso(o)n(en) aanwezig zijn op volgend seminarie

(aankruisen wat past a.u.b.)

10/06/2014 • Locatie Brugge

16/06/2014 • Locatie Gent

12/06/2014 • Locatie Mechelen

18/06/2014 • Locatie Hasselt

Kantoor of naam:
Straat: 			
Postcode:

Nummer:

Bus:

Gemeente:

E-mail:
Tel.: 		

Fax:

Ondernemingsnummer:
Graag de opmaak van een attest van 3 uur in het kader van permanente
beroepsvorming voor IAB / BIBF of OVB voor de volgende perso(o)n(en):
(kruis ook uw keuze aan)

Naam

Voornaam

BIBF

IAB/IBR

OVB
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Met de medewerking van:

Een organisatie van:

ONDERNEMERS OP EEN KRUISPUNT

Tussenstap

ONDERNEMERS OP EEN KRUISPUNT

Tussenstap

Willebroekkaai 37
1000 Brussel

Secretariaat Integraal VZW
Seminaries Sociale zekerheid

