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SDZ zet zich in
om uw rechten
te verdedigen!

T

ijdens de coronacrisis werden een hele reeks
beroepen, zoals de horeca en de non-food
winkels, beperkt in hun activiteiten en af en
toe gedwongen om tijdelijk hun deuren te sluiten.
De opgestapelde verliezen zullen zeer moeilijk gecompenseerd worden.
Vandaag blijven onze leden achter met de enorme vrees dat de situatie
niet meer kan worden rechtgezet. Daarom eisen we van de regering een
ambitieus programma, met concrete hulpmaatregelen, om de activiteiten
te kunnen opstarten of te herlanceren.
Andere catastrofale vaststelling: de brandstofprijzen hebben recordprijzen bereikt de afgelopen weken. Er lijkt geen enkele prijsdaling in zicht
en dat is zeer verontrustend want de toelevering van energie aan betaalbare prijzen is essentieel voor onze economie en ons welzijn.
De zelfstandigen en de bedrijven zijn opnieuw de eerste slachtoffers van
deze situatie. Ze ondergaan met volle kracht de sterke stijging van de
prijzen.
In het licht daarvan, is het choquerend om vast te stellen dat de fiscale
aftrekbaarheid van brandstofkosten niet integraal is voor een zelfstandige
of een bedrijfsleider wanneer hij kan aantonen dat hij zijn voertuig exclusief voor professionele activiteiten gebruikt.
Om uw rechten te doen gelden in deze diverse problematieken, kunt u
rekenen op SDZ !
Dit jaar opnieuw, en zoals reeds meer dan 30 jaar, zal ons enige objectief
zijn om u te verdedigen, te adviseren, te helpen binnen uw professionele
activiteiten, om voor u de hulpmaatregelen te verkrijgen die zo nodig
zijn om samen het misbruik en de onrechtvaardigheid te bestrijden, die
bestaat ten aanzien van de zelfstandigen en de bedrijfsleiders.
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de sleutel tot uw
succes!
SDZ is een interprofessionele federatie van zelfstandigen en
KMO’s die totaal apolitiek en overal in België aanwezig is. Naast
onze activiteiten als drukkingsgroep in het voordeel van de hele
middenstand, verzorgen we een volledige juridische en promotionele bijstand voor onze leden.
Handelaars, ambachtslui, vrije beroepen
en KMO’s
Onze federatie heeft een professionele structuur en verliest nooit het
contact met zijn basis. De organisatie ervan maakt het mogelijk om
met alle specifieke problemen van zelfstandigen en KMO’s rekening
te houden en deze te verdedigen, ongeacht of ze actief zijn in de
commerciële sector of in de dienstensector, of dat ze ambachtsman
zijn of een vrij of intellectueel beroep uitoefenen.

Luc Bogaerts, Leuven
“Eindelijk een dynamische
federatie die reageert!”
Door en voor zelfstandigen
SDZ wordt bestuurd door bedrijfsleiders voor bedrijfsleiders. Het
is volledig apolitiek en kan vrijuit zeggen wat het wil, tegen wie het
wil en wanneer het wil.

Patrick Demol, Hasselt
“Ik apprecieer uw inzet om de
situatie van de kleine ondernemingen te verbeteren!”
SDZ is financieel onafhankelijk en hangt niet af van een economische of sociale groep. Gevolg: De organisatie leeft uitsluitend van
het lidgeld dat de leden betalen. Omdat het financieel onafhankelijk
is, heeft het geen behoefte aan officiële of verborgen subsidies om
te bestaan.
Om zijn leden bijeen te houden en ze aan zich te binden, moet de
organisatie dus efficiënt te werk gaan: het moet aan de behoeften
en wensen van zijn leden tegemoet komen, anders verlaten ze de
organisatie.
Naast de tijdschriften met informatie biedt SDZ zijn leden de diensten aan van gekwalificeerde juristen en economisten die ervaring
hebben met juridische, sociale, fiscale, economische, ... materies.

Jan Wulteputte, Gent
“Ongeacht mijn probleem, SDZ
zet zich in om een oplossing te
vinden!”
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Annemie Van Hoof, Tongeren
“Zonder de hulp van SDZ zou ik
mijn administratieve problemen
niet hebben kunnen oplossen.”

Missies en waarden
Om ons te onderscheiden van andere bewegingen en het succes
van onze acties te waarborgen, geven we er de voorkeur aan
om een aantal waarden te huldigen:

► Een groot aantal zelfstandige en KMO-leden;
► Een uiterst professionele aanpak;
► Volledig politiek neutraal;
► Volledige juridische bijstand voor onze leden;
► Een actieve aanwezigheid op de verschillende beleids- en
wetgevende machtniveaus.

Politieke en economische neutraliteit
Wat SDZ zo anders maakt dan de meeste andere middenstandsfederaties in ons land is dat wij een strikte opvatting over economische
en politieke neutraliteit huldigen.
Zo bestaat onze federatie uitsluitend van het lidgeld dat onze leden
betalen en vinden wij het ondenkbaar om een economische groep

U bent SDZ

te stichten en nog minder om er ons door te laten opslorpen. Het
belangrijkste doel van zo’n economische groep zou namelijk zijn om
haar diensten aan onze leden te verkopen (sociale verzekeringskas,
ziekenfonds, sociaal secretariaat, KMO-diensten, oprichting van
bedrijven, verzekeringsproducten, enz.) en ze zou kunnen proberen
ons haar standpunten op te leggen.
Wij werken in alle economische en politieke onafhankelijkheid en
hoeven ons alleen in te zetten om de belangen van onze handelaars,
ambachtlui en vrije beroepen die lid zijn, te verdedigen.
Als apolitieke federatie onderhouden we vriendschappelijke maar
neutrale en stevige banden met alle democratische politieke partijen
van ons land. Op die manier kunnen we zeggen wat we willen, aan
wie we willen en wanneer we het willen.

Myriam Willemyns, Jette
“Sinds ik bij SDZ aangesloten ben,
voel ik mij ondersteund!”
SDZ presenteert zich kortweg als een objectieve en positieve drukkingsgroep die de problemen van zelfstandigen op een technische
en professionele manier behandelt en het wil alleen in dit kader zijn
banden met de verschillende politieke partijen omschrijven.
Onze federatie treedt op zoals een technicus zou doen: ze vertegenwoordigt een categorie mensen met een activiteit die de basis van
de nationale economie vormt en ze wenst de omgeving waarin deze
zelfstandigen werken, te verbeteren.

Quinten Vandezande, Diest
“Hartelijk dank voor jullie werk.
Mijn aansluiting bij SDZ was mijn
beste beslissing ooit!”
Lobbying

Als apolitieke federatie willen we de politieke wereld laten inzien
waar de werkelijke problemen liggen en hoe belangrijk het is om ze
op te lossen: hetzij door de politiek-economische kaart te trekken,
hetzij via de kiezers. In functie van het resultaat ondersteunt onze
federatie de mannen en vrouwen die moeite doen om op onze eisen
in te gaan en lichten wij onze sympathisanten en de pers in over
het gedrag van degenen die niets doen of tegen de belangen van
zelfstandigen ingaan.
Voor SDZ is het vooral belangrijk om het sociaaleconomische imago
van zelfstandigen te herwaarderen, zowel ten opzichte van zichzelf
als ten opzichte van de overheid.
Zelfstandigen en KMO’s vormen de ruggengraat van de Belgische
economie en moeten daarom op hun juiste waarde worden geschat.

Voordelen
Ons enig doel is het verbeteren van uw sociaal, fiscaal en economisch statuut en om u te helpen al uw professionele moeilijkheden
op te lossen.
In de praktijk staat ons team juristen, boekhouders, economisten en
fiscalisten ten allen tijde klaar om u met raad en daad bij te staan!
Een bezoek, een telefoontje naar een van onze medewerkers en uw
probleem ligt achter u!
Ondernemer
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De sleutel tot uw succes
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Voorstellen van SDZ ter verbetering
van het ondernemersklimaat voor
zelfstandigen en KMO’s
De belangenverdediging van onze leden blijft dag na dag onze voornaamste bezorgdheid.

Krachtlijnen
De door SDZ vertegenwoordigde zelfstandigen en KMO’s beschouwen als uiterst belangrijk dat het ondernemerschap vandaag
daadwerkelijk wordt bevorderd.
Om dit te kunnen doen, moet een gunstig klimaat worden ontwikkeld
voor de startende ondernemingen, waarbij alle belemmeringen
en administratieve rompslomp tot een minimum worden herleid.
SDZ werkt actief aan de verbetering van het statuut van de zelfstandigen en KMO inzake 8 thema’s:
1. specificiteiten van de KMO
2. sociaal statuut voor zelfstandigen
3. fiscaliteit
4. administratieve vereenvoudiging
5. handel
6. loonkosten
7. veiligheid
8. hinder bij openbare werken
1. Specificiteiten van de KMO’s
Om de zelfstandigen en de KMO te kunnen bijstaan in (mogelijke) geschillen met een openbare instelling of, indien nodig,
een rol van tussenpersoon te kunnen spelen, pleit SDZ
voor het bestaan van een federale ombudsman voor de KMO.
2. Sociaal statuut
De zelfstandigen en KMO, vertegenwoordigd door SDZ, vinden
dat de verbetering van hun sociaal statuut een prioriteit van de
regering moet zijn. SDZ vraagt daarom het opzetten van een plan
dat een einde moet maken aan alle ongelijkheden die er nu nog

bestaan tussen het sociaal statuut van de zelfstandigen en de
loontrekkenden.
SDZ vraagt nog het volgende:
► De afschaffing van de forfaitaire minimumbijdragen en de
toepassing van een strikte proportionaliteit met het inkomen,
wat ook het bedrag mag zijn.

► Vermindering van de toegepaste boetes in geval van laattijdige betaling van de bijdragen (3% per kwartaal + 7% bij
het einde van het jaar).

► Verlaging van de opgelegde verhogingen aan zelfstandigen
die hun bijdragen betalen met enkele dagen vertraging.

► Afschaffing van de boetes in geval een afbetalingsplan werd

toegestaan door de sociale kas en strikt gevolgd wordt door
de zelfstandige.

► Afschaffing van de vennootschapsbijdrage, of ten minste

een herziening ervan, waarvan het forfaitaire karakter slecht
ontvangen is door een aantal zaakvoerders.

3. Fiscaliteit
SDZ vraagt:
► Verder zetten van de hervorming van de vennootschapsbelasting.

► De vermindering van de successierechten bij erfenissen of
schenkingen van familiale bedrijven.

Ondernemer

& Zelfstandige
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► Een vermindering van de BTW-tarieven in bepaalde

sectoren met hoge werkdruk (horeca, bouw) of voor
bepaalde producten die met verdwijning bedreigd
worden.

► 100% aftrek van (ofwel “Volledige aftrekbaarheid van”) alle

			 werkelijk bewezen beroepsonkosten, met inbegrip van de
			 beroepshalve noodzakelijke restaurantkosten.

► Installatie van een fiscaal pact toepasselijk op alle machtsniveaus
			 (federaal, regionaal, communautair, gemeentelijk).

► Afschaffing of evaluatie van de lasten die, op gemeentelijk of
			
			
			

provinciaal vlak onaangepast of overbodig zijn zoals bvb. de
taksen op drijfkracht, op computerschermen, op tewerkgesteld
personeel.

6. Loonkosten
SDZ vraagt:
► Een vermindering van, en beperking tot, een plafond van de
werkgeversbijdragen.

► Ontwikkeling van fiscale stimulansen bij de beroepsopleidingen van loontrekkenden en zelfstandigen.

4. Administratieve vereenvoudiging
SDZ vraagt:
► Een versoepeling van arbeidscontracten in bepaalde sectoren
(horeca, interim-arbeid).

7. Veiligheid
SDZ vraagt:
► Verdere uitbouw, evaluatie en ontwikkeling van de buurt-infor		 matie netwerken, waarbij een grote inspraak (rol) wordt
		 gegeven aan de ondernemers.

► Veralgemening, los van het neerleggen van ieder nieuw

► Ontwikkeling van systematisch overleg tussen KMO en po-

wetsontwerp, van een evaluatiefiche voor ‘administratieve
vereenvoudiging’.

► Verplichting aan alle FOD’s om binnen bepaalde tijd een
antwoord te geven.

► Verdere uitbouw van e-government zodanig dat eenvoudige,
leesbare en bruikbare formulieren on-line ter beschikking
zijn voor de zelfstandigen.

		
		
		
		

litiediensten, resulterend in concrete adviezen betreffende de
veiligheid van de ondernemers en de opbouw van thema-avonden, dit alles in functie van de noden van de lokale
zelfstandige gemeenschap.

► Garantie op strafrechtelijke vervolging van recidivisten of
		
		

criminelen die tot buitenlandse bendes behoren, met terugkoppeling van het gerecht naar de getroffen handelaars.

► Veralgemening van de systemen van camerabewaking en

► De oprichting van één centraal bureau voor de inning van

		
		

► Afschaffing van de mogelijkheid om de fiscale en sociale

► Inrichten van gratis opleidingen voor risico beroepen (apo-

5. Handel
SDZ vraagt:
► Invoering van een herroepingstermijn van 14 dagen voor
alle zelfstandigen die een overeenkomst op afstand of buiten
verkoopruimten hebben afgestloten.

8. Hinder van openbare werken
SDZ vraagt:
► Een voorafgaande regeling van de verantwoordelijkheden
		 voor iedereen die bij de werken betrokken is.

► Behoud van de soldenwetgeving, de sperperiode en het

► Het opleggen aan de bevoegde overheden om een bemid-

► Versoepeling en vereenvoudiging van de regels omtrent het

► De verplichting op te leggen om de buurtbewoners regelmatig

► Verdere strijd tegen alle onwettige en oneerlijke handelsprak-

► De handelaars en ondernemers de mogelijkheid te geven het

auteursrechten.

wetgeving te wijzigen met terugwerkende kracht.

principe van het verbod op verkoop met verlies.

vestigingsattest en het attest kennis bedrijfsbeheer.

tijken bvb. het niet eerbiedigen van de wekelijkse- en avondsluiting, het ontbreken van vestigingsgetuigschriften, wildverkoop, zwartwerk,…

► Vrijmaken van een budget dat de leegstand in commerciële
centra in de steden moet helpen tegengaan.
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politietoezicht in gevoelige zones en het oprichten van mobiele politiekantoren, in overleg met de middenstand.

thekers, dokters,..) om te leren omgaan met agressieve
klanten.

delaar aan te duiden en een model van overleg op te richten.

		 in te lichten over de vordering van de werken.

		 geheel van documenten en voorafgaande studies van de
werken te consulteren.

► De mogelijkheid te onderzoeken om fiscale of sociale facilitei-

		 ten toe te kennen, of om vrijstelling van bepaalde verplichtingen te
		 geven in geval van werken.
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SDZ zet zich in voor u
Samen maken we het verschil!

Belangrijkste
vorderingen verkregen
door
in 2020 en 2021
Ondanks de volgehouden inzet van SDZ om zelfstandigen en kmo’s te helpen die het slachtoffer
waren van de coronacrisis, zijn we dagelijks blijven strijden om het sociaal, fiscaal en economisch
statuut van onze leden te verbeteren…

Mantelzorgers

Een statuut en een betaald verlof
Vanaf 1 september 2020 genieten mantelzorgers van een officieel statuut die hen de deuren opent naar een betaald verlof (die
steeds uitgebreider wordt) voor medische bijstand.

Zelfstandige gepensioneerden

Plafonds voor toegestane
activiteit verhoogd

Het plafond is niet enkel in 2021, maar ook in 2022 verhoogd.

Zelfstandigenpensioen

Zelfstandigen

In juni 2021 werd een wet aangenomen die de correctiecoëfficiënt
ë afschafte die de pensioenen van zelfstandigen penaliseerde
met 31% in vergelijking met die van werknemers.

De moederschapsuitkering werd verhoogd in 2021:

Een meer billijke berekeningsmethode

Zelfstandige

Stijging van het minimumpensioen

Vanaf 1 januari 2021 zijn de bedragen verhoogd met 2,65%.
Vanaf 1 juli 2021 werden ze opnieuw verhoogd met 2%.

Verhoging van de
moederschapsuitkering

De eerste vier weken van het moederschapsverlof tot 737,61
euro in geval van voltijds verlof (en 368,80 euro in geval van
halftijds verlof);
Vanaf de vijfde week tot 674,64 euro in geval van voltijds verlof
(en 337,32 euro in geval van halftijds verlof).
Zelfstandigen

Zelfstandigen

Uitbreiding van het
vaderschapsverlof
Het vaderschapsverlof is uitgebreid van 10 dagen (of 20 halve
dagen) naar 15 dagen (of 30 halve dagen) sinds 1 januari 2021.
Vervolgens, vanaf januari 2023, zullen die 15 dagen opnieuw
naar boven worden herzien tot 20 dagen (of 40 halve dagen).
10
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Een rouwverlof voor zelfstandigen
Zelfstandigen hebben recht op een rouwverlof in geval van overlijden van een lid van het gezin gedurende maximum 10 dagen
en dit tijdens een periode van één jaar na het overlijden.
Zij ontvangen een uitkering van 87,49 euro per dag (geïndexeerd bedrag op 1 januari 2022).

SDZ zet zich in voor u
Sociaal statuut van de zelfstandigen

Verhoging van de sociale uitkeringen

Op 1 juli 2021, op 1 september 2021 en vervolgens op 1 maart 2022, worden bepaalde sociale uitkeringen verhoogd, zoals:
P

de uitkering voor arbeidsongeschiktheid

P

de adoptie-uitkering

P

de uitkering voor pleegouderverlof

P

de uitkering voor mantelzorg

P

de moederschapsuitkering

P

de vaderschaps- en geboorte-uitkering

P

de uitkering voor rouwverlof

P

de uitkering overbruggingsrecht

Werkgevers

Verlenging van de “nul-bijdrage”maatregel
Verlenging voor onbepaalde duur van de “nul-bijdrage”-maatregel die
toelaat om geen patronale lasten te betalen voor kmo’s die een eerste
werknemer aanwerven.
Bouw

Uitbreiding van het btw-tarief van 6%
Vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2022, zal de
toepassing van het btw-tarief van 6% uitgebreid
worden voor heel België (en dus niet meer beperkt
zijn tot 32 steden, zoals het geval was tot nu toe).
Gerechtelijke reorganisatie

Een hervorming

Op 11 maart 2021 is de hervorming aangenomen,
waardoor er nu een structurele oplossing wordt geboden aan
ondernemingen in moeilijkheden.
Slachtoffers van de overstromingen

Verschillende hulpmaatregelen
Naast de regionale hulpmaatregelen, konden zelfstandigen die getroffen zijn door de overstromingen, genieten van een overbruggingsrecht bij “verplichte sluiting”, van een uitstel van betaling van
sociale bijdragen, van een overbruggingsrecht bij
gedwongen stopzetting of onderbreking, van een
betalingsregeling voor de sociale bijdragen en van
een vrijstelling van bijdragen.
Elektriciteit

Vermindering van de btw
De btw op elektriciteit (huishoudelijke afnemers) is verminderd van 21% naar 6% vanaf 6 maart 2022 tot 30 juni
2022.
Psychisch lijden

Gratis sessies
Elke zelfstandige met psychisch lijden heeft toegang tot een telefoonlijn voor bijstand en tot gratis sessies bij een psycholoog.

Ondernemer
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SDZ zet zich in voor u
Samen maken wij het verschil!

heeft u geholpen
om de coronacrisis
te doorstaan
SDZ heeft zich gedurende de hele Covid-19 crisis met kracht
ingezet voor de belangen van zijn leden: handelaars, ambachtslieden, vrije beroepers, en kmo’s.

W

ij hebben voortdurend gelobbyd om onder meer de heropening van de zogenaamde
« niet-essentiële winkels » te bekomen die verplicht moesten sluiten.

Een andere prioritaire doelstelling was om de negatieve gevolgen van de lockdown en van de
sanitaire maatregelen op de kleine economische operatoren zoveel mogelijk te beperken. Zo hebben wij geëist dat zelfstandigen voldoende steunmaatregelen zouden krijgen voor de schade die
de crisis en de overheidsmaatregelen hebben teweeggebracht.
Daarnaast heeft SDZ een actieplan opgezet om de overheidsmaatregelen die onvoldoende gerechtvaardigd of discriminerend waren, te vermijden en te betwisten. Wij hebben onder meer deelgenomen aan de gerechtelijke procedure die in 2020 werd ingeleid tegen de federale overheid ten
behoeve van de horecasector.
De voornaamste steunmaatregelen voor onze zelfstandige leden en kmo’s zijn de volgende:

Sociale steunmaatregelen

12

P

Uitstel van betaling en kwijtschelding van de verhoging van sociale bijdragen.

ü

Vermindering van voorlopige sociale bijdragen.

ü

Vrijstelling van sociale bijdragen.

ü

Crisis-overbruggingsrecht en dubbel overbruggingsrecht.

ü

Steunmaatregelen in het kader van ziekte- en arbeidsongeschiktheid.

ü

Tijdelijke werkloosheid door overmacht.

ü

Ouderschapsverlof.

ü

Covid-19 toeslag op de kinderbijslag.

ü

Vervangingsinkomen cumuleerbaar met het crisis-overbruggingsrecht.

ü

Premie van 500 euro netto voor sommige zelfstandigen.

ü

Cumulatie werkloosheidsuitkeringen tijdelijke werkloosheid en wettelijk pensioen

ü

Uitstel van de betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage.

Ondernemer
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SDZ zet zich in voor u

Steun uit de
banksector
P

Akkoord tussen de federale regering, de Nationale Bank van
België en de banksector, voor
het behoud van kredietverleningen aan zelfstandigen en ondernemingen.

ü

Moratorium op de kapitaalaflossingen van leningen aan ondernemingen.

Fiscale
steunmaatregelen

Individuele afbetalingsplannen
met kwijtschelding van boeten en
nalatigheidsinteresten.
ü

Geen belasting op gewestelijke steunmaatregelen.

ü

Gunstige regeling voor voorafbetalingen voor zelfstandigen en vennootschappen.

ü

Verhoogde investeringsaftrek (25%) tot eind 2022.

Steun voor de
werkgelegenheid

P Toepassing “check uitstel
van verschuldigde
betalingen aan de RSZ”.
ü Vrijstelling en uitstel van
betaling van sociale bijdragen voor werkgevers.

Moratorium op
faillissementen
P

Bescherming tegen
het faillissement van
levensvatbare bedrijven
in het begin van de crisis.

Vlaamse steunmaatregelen

P Crisiswaarborg
ü Hinderpremie
ü Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen met een omzetdaling
ü Heropstartlening

Brusselse steunmaatregelen
ü

ü
ü
ü

Verschillende economische steunmaatregelen en premies voor ondernemingen, kmo’s en zelfstandigen zoals
de Tetra en de Tetra + premie, …
Microkrediet ‘Recover’.
Steun voor huurders van handelspanden.
‘Oxygen’ lening, ‘Proxilening’ en ‘Overwinteringslening’
voor zelfstandigen en kmo’s.

Horeca
P
P

Tijdelijke btw-verlaging naar 6%.
Vrijstelling voor jaarlijkse vakantie.

ü

ü

Steun voor de
“corona”-werklozen door RSZ-verminderingen.
Stimuleren van studentenjobs.

Handel
ü

ü

Uitstel van de zomer solden naar de maand augustus
2020 om de verzwakte handelszaken te helpen na de
lockdown.
Verlenging van de winter solden tot 15 februari 2021.

Gratis sessies met een psycholoog
ü

8 sessies bij een psycholoog in 2021 die volledig werden terugbetaald.

Premie voor zelfstandige
verpleegkundigen
P Premie van 985 euro voor zelfstandige

verpleegkundigen zowel in het kader van
thuisverzorging als in ziekenhuizen.
Ondernemer
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SDZ helpt U om te slagen

Een volledige juridische
bijstand voor de leden
van

Sandra Meeuwen, Brussel
“Bravo voor de efficiëntie van de
juridische adviseurs die mijn
dossiers behandelen.”

A

ls SDZ-lid geniet u van een volledige juridische bijstand:
informatie, advies, tussenkomsten, verzending van wetgeving, documentatie, modelcontracten,…

U geniet gratis en onbeperkt van deze bijstand, ongeacht hoe
oud het dossier is, het aantal gevraagde tussenkomsten of de
behandelde materies.
De bijstand aan onze leden wordt voornamelijk verzorgd door onze
juridische dienst die bestaat uit 6 licentiaten in de rechten.

SDZ: een echte partner van uw succes!
In de praktijk kan elke zelfstandige of bedrijfsleider die lid wordt
van onze federatie de hele duur van zijn aansluiting genieten van
advies, documentatie, tussenkomsten en bijstand door onze drukkingsgroep en/of onze juridische dienst.

Anouchka Van de Wiele, Mechelen
“Dankzij SDZ zijn mijn algemene
verkoopsvoorwaarden juridisch
onaanvechtbaar.”
► Tussenkomst voor de leden ten opzichte van elke private of
openbare instelling.
► Gratis tijdschrift voor de leden.
► Informatiemappen en dossiers over actuele onderwerpen.

► Acties, tussenkomsten, het vervullen van formaliteiten en het
geven van raadgevingen bedoeld om de zelfstandigen, de beoefenaars van een vrij beroep en de KMO’s te helpen in het
kader van hun activiteiten.

Jonas Maes, Kortrijk
“Mijn leverancier wilde geen
toegeving doen totdat ik beroep
deed op uw diensten.”

Een onbeperkte tussenkomst

Onze bijstand is onbeperkt, ongeacht de anciënniteit van het
dossier, het aantal gevraagde tussenkomsten of de betrokken
materie.
Elk lid van SDZ geniet van deze zeer ruime bijstand tijdens
de volledige duur van zijn lidmaatschap.
Het betreft echter niet een rechtsbijstandsverzekering voor
gerechtelijke procedures.

► Juridische, boekhoudkundige, sociale en fiscale informatie elke
weekdag via telefoon, consultatie en briefwisseling.

SDZ komt niet tussen als een geschil door een rechtbank
moet worden beslecht. De tussenkomst in gerechtelijke
geschillen is voorbehouden voor advocaten

► Juridische bijstand ter gelegenheid van elk geschil, bijvoorbeeld
bij schuldinvorderingen,...

SDZ beschikt wel over een lijst van gespecialiseerde advocaten
die u kunnen verdedigen tegen preferentiële voorwaarden.
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SDZ helpt U om te slagen

Een vraag, een zorg,
een geschil?
helpt u deze
op te lossen!
Bent u bedrijfsleider, handelaar, ambachtsman, oefent u een vrij beroep uit of bent u
een KMO? Wij kunnen u helpen!

U start een onderneming...

U gaat van start of u wenst uw onderneming te lanceren. U wordt lid
van de grote familie zelfstandigen en bedrijfsleiders en we wensen
u van harte proficiat. Het is echter niet eenvoudig om een bedrijf
of handelszaak te lanceren.
Eerst moet u een aantal verplichte formaliteiten vervullen: Kruispuntbank van Ondernemingen, btw, sociale kas, ziekenfonds, …
en we weten hoe moeilijk het voor starters als u is, om rationele
en objectieve keuzes te maken.

Weet u dat het mogelijk is om uw privéwoning tegen schuldeisers
te beschermen? Dat er instellingen bestaan die zich garant kunnen
stellen voor uw bankleningen? Dat u 15 jaar uw recht op een werkloosheidsuitkering kunt behouden? Dat er premies en subsidies
bestaan voor zelfstandigen die investeren? Weet u zeker dat uw
handelshuurovereenkomst u echt beschermt? Hoe stelt u een
realistisch financieel plan op? Welk huwelijksstelsel kiest u best?...

U bent handelaar of ambachtsman

Als handelaar of ambachtsman moet u in principe een hele menigte
reglementen kennen en nog meer administratieve formaliteiten
respecteren. Moeilijk om alles te beheersen gezien het grote aantal
problemen waar u mee te kampen kunt krijgen.

Hoe kunt u een prijsverlaging bekendmaken? Hoe verloopt een
liquidatie? Zijn uw algemene verkoopvoorwaarden nog actueel?
Hoe vernieuwt u de handelshuurovereenkomst? Heeft uw verhuurder het recht om plots twee jaar huurindex te eisen? Worden uw
sociale bijdragen correct berekend? Wat zegt u als klanten hun
factuur betwisten? Wat moet u doen als ze ondanks alles weigeren
om hun schuld te betalen?
Hoe speelt u muziek in uw zaak zonder Unisono te betalen? Is de
belasting die de gemeente van u eist wettelijk? Hoe begint u aan
e-commerce?...

U bent bedrijfsleider...

Als hoofd van een KMO is het uw doel om dit bedrijf te laten
bloeien, maar dat is niet altijd eenvoudig. Denk maar aan de
volgende vragen:
Hoe ontmoet u andere professionals uit uw sector en geniet u van
hun ervaring? Aan wie kan u het beheer van uw schuldvorderingen
toevertrouwen? Weet u zeker dat u van alle overheidssteun
geniet (premies, subsidies…) die er bestaat? Hoe kan men
correct meedingen naar een overheidsopdracht? Wat te doen
als een personeelslid zijn vakbond tegen u laat optreden? Hoe
kunt u zeker zijn dat uw leveranciers u een competitieve prijs
aanrekenen? Op wie kan u een beroep doen in geval van een
fiscaal geschil?

U bent beoefenaar van een vrij
beroep

Als beoefenaar van een vrij beroep bekleedt u een zeer belangrijke plaats in het economische en sociale landschap. Desondanks
wordt u door de overheid niet op uw juiste waarde geschat. Geconfronteerd met de noodzaak om uw klanten tevreden te houden
en om soms erg strikte deontologische regels te respecteren, ervaart u dezelfde problemen als de meeste andere zelfstandigen.
Hoe omgaan met de steeds toenemende ingewikkelde administratie? Wie kan voor u tussenkomen als u fiscale problemen hebt?
Wat te doen met onbetaalde ereloonnota’s? Hoe regelt u een
huurgeschil? Wie komt voor u op als u problemen hebt met een
personeelslid?…
…Deze adviezen en nog heel wat anderen, geven we u gratis en
we helpen u genieten van alle voordelen waar u recht op hebt!
Ondernemer
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SDZ helpt U om te slagen
SDZ helpt u om te slagen

Enkele voorbeelden van contracten,
formulieren en brieven gratis beschikbaar
bij de juridische dienst van
Arbeidsrecht
Aanwerving werknemers
 Arbeidsovereenkomsten
 Deeltijdse arbeidsovereenkomsten
 Model concurrentiebeding voor:
- arbeiders
- bedienden
- handelsvertegenwoordigers
 Studentenovereenkomst
 Vervangingsovereenkomst
 Arbeidsreglement
Einde van de arbeidsovereenkomst
 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met te presteren
opzeggingstermijn

Annick Bergmans, Tienen
“Vooraleer mijn bestelling te
plaatsen, heb ik het dossier door
SDZ laten nakijken. Ik heb goed
gedaan : het was oplichterij!”
 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met aanvullende
opzeggingsvergoeding
 Onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst om
dringende reden
 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens werkverlating
 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht

Handels- en burgerlijk recht
Huur
 Huurovereenkomst hoofdverblijfplaats
 Huurovereenkomst voor kantoorruimten
 Huurovereenkomst voor garage
 Huurovereenkomst opslagplaats
 Modelbrief indexering huur

Pieter De Keyser, Genk
“Zowel voor een groot als een
klein probleem werd ik steeds
efficiënt geholpen.”
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Patrick Swennen,
Roeselare
“Al mijn aanvragen werden
op een zeer bekwame manier
behandeld.”
 Model opzegbrieven
 Beëindiging huurovereenkomst bij onderling akkoord
 Model ingaande plaatsbeschrijving
 Model uitgaande plaatsbeschrijving
 Model volmacht aan expert voor opmaken van uitgaande
plaatsbeschrijving
Handelshuur
 Handelshuurovereenkomst
 Aanvraag hernieuwing handelshuur
 Model overdracht handelshuur
 Opzegging door de verhuurder bij het verstrijken van de driejarige periode
Aanneming
 Aannemingsovereenkomst
 Model voorlopige oplevering
 Model definitieve oplevering

Linda Peeters, Schaffen
“Meermaals heeft SDZ mij
hoge advocatenkosten bespaard.”
Zaken doen
 Model bestelbon
 Model factuur + lijst verplichte gegevens die men dient te
vermelden op de facturen
 Model algemene verkoopsvoorwaarden
 Model aanmaningsbrief
 Model aangifte van schuldvordering
Tussenpersonen, partners
 Handelsagentuurovereenkomst
 Franchisingovereenkomst
 Makelaarsovereenkomst
 Geheimhoudingsovereenkomst
 Managementovereenkomst

SDZ helpt U om te slagen

Gerechtsdeurwaarders om uw
schuldvorderingen te innen!
In het kader van uw activiteit als zelfstandige, kunt u geconfronteerd worden met vertragingen in, of het uitblijven
van betalingen van uw facturen. Wij helpen u deze in te vorderen! SDZ stelt een invorderingsdienst voor, toevertrouwd aan een dynamisch en efficiënt Gerechtsdeurwaarderskantoor: het kantoor Acta Iusta, met aan het hoofd
mr. Jean-Marc Devosse, met meer dan vijfendertig jaar ervaring. Dankzij onze samenwerking geniet u van een
efficiënte invordering van uw onbetaalde facturen tegen een scherpe prijs!

Hoe gebeurt de invordering?
U verstuurt ons uw aanvraag per fax, brief of
e-mail. Hierbij voegt u de bewijsstukken van uw
schuldvordering (factuur, bestelbon, algemene
verkoopsvoorwaarden, enz.) en natuurlijk een
maximum aan inlichtingen betreffende deze
achterstallige medecontractant.
De gerechtsdeurwaarder verifieert de juistheid
van de gegevens van uw cliënt en stuurt deze
aangetekend een ingebrekestelling om zijn
schuld te uwen aanzien te betalen. Bij gebreke
aan reactie, wordt de aanmaning om te betalen
gevolgd door een tweede ingebrekestelling,
vijftien dagen later.
Indien het een professionele schuld betreft (ten
laste van een onderneming of van een professional) of indien uw algemene verkoopsvoorwaarden dit toelaten, worden de kosten van de
ingebrekestellingen, vastgesteld bij Koninklijk
Besluit, gevoegd bij de schuld van uw schuldenaar. Indien daarentegen uw schuldvordering
een particulier betreft voor een privéschuld,
mogen er geen kosten van ingebrekestelling
ten laste gelegd worden van de schuldenaar,
behoudens indien uw algemene voorwaarden
dit voorzien.
Indien u het bedrag van uw schuldvordering int
dankzij de tussenkomst van de Gerechtsdeurwaarder, betaalt u hem een te verwaarlozen
bedrag. Bij gebreke aan betaling vanwege uw
schuldenaar, zal SDZ daarentegen het geheel
van de kosten van de ingebrekestellingen van
haar partner-Gerechtsdeurwaarder, ten laste
nemen. U geniet in dat geval van een totale
kosteloosheid voor wat betreft de door de Gerechtsdeurwaarder genomen acties.

Gerrit Reinhardt, Antwerpen
“Ik kan uw invorderingsdienst bij
alle zelfstandigen enkel aanbevelen!”
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De doorgedreven acties
Indien de eerste twee ingebrekestellingen zonder gevolg blijven,
zal de Gerechtsdeurwaarder u, zonder verplichting, bijkomende
acties voorstellen, aan een forfaitaire prijs van 41,31 EURO
Excl. BTW. Indien u daartoe beslist, zal de Gerechtsdeurwaarder:
- zich naar de woonplaats/vennootschapszetel van uw schuldenaar begeven, teneinde hem tot betalen te bevelen;
- ter plaatse een solvabiliteitsonderzoek voeren;
- nazien of uw schuldenaar voor schulden gekend is bij het
Centraal Bestand van berichten van beslag;
- een ultieme telefonische poging ondernemen.

De gerechtelijke procedures
Indien uw schuldenaar nog steeds niet reageert, stellen wij de
tussenkomst van een gespecialiseerde advocaat voor, partner
van onze federatie, die voor u een gerechtelijke procedure
zal inleiden, aan voorkeurtarief:
- indien uw schuldvordering een particulier betreft voor
een privéschuld, kunt u een vordering voor het gerecht inleiden, teneinde een vonnis te bekomen dat
het verderzetten toelaat van de invordering van uw
schuldvordering, desgevallend via een gedwongen tenuitvoerlegging (beslagen, enz.);
- indien uw schuldvordering een onderneming
betreft voor een professionele schuld, kunt u
de versnelde procedure op gang brengen voor
de inning van niet betwiste handelsschulden
(IOS), op voorwaarde dat uw schuldvordering geen voorwerp van enige betwisting
uitgemaakt heeft. Na een gerechtelijke
aanmaning tot betalen, bekomt u snel het
equivalent van een vonnis, bekomen voor
de hoven en rechtbanken.

Ronny Baelde, Heverlee
“Ik heb de betaling reeds
ontvangen! Wat een snelheid
en efficiëntie! Bravo”
In geval van succes van een gerechtelijke procedure, zullen
alle kosten gemaakt door onze partner-Gerechtsdeurwaarder
ten laste gelegd worden van uw schuldenaar. U wordt dan
integraal terugbetaald, behoudens in geval van insolvabiliteit
van deze laatste.
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Geniet van de voordelen toegekend door onze partners

is de partner van
om ondernemers te begeleiden
in elke groeifase en elk
hr-proces
Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen, werkgevers
en accountants zodat zij het beste uit zichzelf en uit hun
medewerkers kunnen halen.

V

oor het opstarten van uw onderneming, voor uw sociale bijdragen en kinderbijslag, voor het aanwerven van personeel of voor het ontwikkelen van uw medewerkers begeleidt Acerta u met haar volledig aanbod: Acerta Ondernemingsloket, Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, Acerta Sociaal Secretariaat, Infino en Acerta
Consult.

Acerta Ondernemingsloket
Als starter kunt u op één plaats terecht voor alle opstartformaliteiten: het ondernemingsloket. Acerta Ondernemingsloket controleert of u voldoet aan alle startvoorwaarden, regelt uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en zorgt
ervoor dat u alle wettelijke verplichtingen naleeft. Uw Acerta-startersconsulent begeleidt u van bij het begin en zorgt voor een vlotte
opstart. U kunt ook bij het ondernemingsloket terecht voor advies bij wijziging of stopzetting van uw activiteit.

Acerta Sociaal Verzekeringsfonds
Als zelfstandige moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Via dit sociaal verzekeringsfonds betaalt u sociale bijdragen
die u recht geven op kinderbijslag, gezondheidszorg, pensioen en faillissementsverzekering. Acerta Sociaal Verzekeringsfonds werkt
snel, correct en efficiënt, en met kennis van zaken om uw sociaal statuut als zelfstandige goed te beheren. Naast zijn zeer professionele
aanpak past zijn sociaal verzekeringsfonds de laagste beheerskosten van het land toe: amper 3,05%.

De laagste beheerskosten op de markt: 3,05%
Bij Acerta betaalt u de laagste beheerskosten van het land.
Voorbeeld: voor een wettelijke bijdrage van 1.000 euro per kwartaal betaalt u een extra kost van 30,50 euro of een totaal van 1030,50
euro. Bij de andere sociale verzekeringsfondsen kan het tarief oplopen tot 42,50 euro per kwartaal.
De minimale beheerskosten bij Acerta voor een zelfstandige in hoofdberoep bedragen 21,87 euro per kwartaal en de maximale kosten
125,36 euro. Bij de andere fondsen kan dit oplopen tot respectievelijk 30,48 euro en 174,68 euro

Acerta Verzekeringen
Als zelfstandige moet u zelf zorgen voor uw verzekeringen. Welke verzekeringen sluit u best af om u net zo goed in te dekken als een
loontrekkende én om uzelf van voldoende pensioen te voorzien? Acerta wijst u de weg. U kan bij ons terecht voor advies én voor het
afsluiten van enkele cruciale en betaalbare verzekeringen voor zelfstandigen, bedrijfsleiders of werkgevers.
Verzekering Gewaarborgd inkomen, Hospitalisatieverzekering, Pensioenverzekeringen, overlijdensdekking, Arbeidsongevallen en Collectieve Hospitalisatie.
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voordelen
Acerta Sociaal Secretariaat
Acerta Sociaal Secretariaat is uw professionele
partner voor loonadministratie. Met Acerta Sociaal
Secretariaat aan uw zijde volgt u uw payroll zorgeloos en met plezier op. Foutloze loonberekeningen,
correcte sociale administratie en tijdige betalingen:
u kunt rekenen op onze ervaring en toegankelijke
en proactieve dienstverlening. Naast het correct
beheren van lonen en personeelsgegevens zorgen
zijn medewerkers ervoor dat u alle wettelijke verplichtingen inzake tewerkstelling naleeft.

Opleidingen voor iedereen
Gratis opleiding voor starters
De stappen als zelfstandige, de uitwerking van
een businessplan, een financieel plan of een
marketingplan
Open opleidingen
Opleidingen rond sociale wetgeving, management, human resources en persoonlijke vaardigheden
Juridische updates: sessie van 2 uur om de
2 maanden over de wettelijke nieuwigheden
in elk provincie
Opleidingen op maat
www.acerta.be/nl/opleidingen

Infino
Infino is het kinderbijslagfonds, partner van Acerta.
Stuur als werkgever uw medewerkers door naar Infino (www.infino.be) voor een stipte en onberispelijke uitbetaling van hun kinderbijslag. Heeft u zelf nog
vragen, stuur dan een mailtje naar partners@infino.
be. We kunnen u begeleiden en samen met u nadenken over de beste manier om nuttige informatie te geven aan uw medewerkers

Acerta Consult
Acerta Consult biedt een totaalpakket aan concrete en
praktische hr-diensten: aanwerving van personeel, aantrekkelijke verloning (cafetariaplan, bonus, warrant, …),
coaching, ontwikkeling van medewerkers, juridisch advies, outplacement, opleidingen en nog veel meer.

Acerta, altijd bij u in de buurt, altijd klaar voor u
In totaal telt Acerta meer dan 1.300 medewerkers verspreid over 38 kantoren in Vlaanderen, Wallonië en
Brussel.
Acerta helpt u graag verder met ondersteuning
en deskundig advies ▪ www.acerta.be
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Geniet van de voordelen toegekend door onze partners

Elektronisch betalen

kreeg een coronabooster
De pandemie heeft onze gewoontes voorgoed veranderd. Handen schudden en zoenen doen we veel
minder, zo goed als iedereen werkt minstens af en
toe van thuis uit en … we betalen haast nooit meer
cash.

E

lektronische betalingen hebben een enorme vlucht genomen tijdens de voorbije woelige periode. Cash geld kon het
virus doorgeven, dus betaalde iedereen in verkooppunten
met de kaart. En liefst nog contactloos. Ook online shoppen is
sterk toegenomen. “Veel consumenten hebben van online shoppen een gewoonte gemaakt”, bevestigt ook Vincent Coussement,
Head of Sales Benelux van Worldline, de Europese marktleider
in betaal- en transactiediensten. “Maar ook heel wat handelaars
hebben tijdens de verschillende lockdowns met succes een eigen
webshop opgestart. Als het elektronisch betalen in België in de lift
zit, is dat dan ook hoofdzakelijk toe te schrijven aan de groei van
e-commerce.”

maakt mobiel elektronisch betalen mogelijk tegen een uiterst lage
kostprijs voor de handelaar. Dat zal de groei ongetwijfeld fors versnellen.

Meer digitale betaalmethoden
Om al die elektronische betalingen in goede banen te leiden, zijn
steeds meer digitale betaalwijzebeschikbaar. De grote technologiereuzen wedijveren wereldwijd met hun eigen betaalmethoden,
van Apple Pay tot Google Pay. In België kan u in steeds meer
handelszaken mobiel betalen met Payconiq. Echte technologiefreaks betalen zelfs niet meer met hun smartphone, maar met
wearables, zoals een polshorloge.
Tap on phone
“Mobiele betalingen worden uiteindelijk de norm”, voorspelt Vincent Coussement, al ziet hij dat nog niet meteen gebeuren. “Daarvoor zijn bankkaarten nu nog te veilig, te gemakkelijk en te snel.”
Volgens Roland zullen mobiele betalingen pas echt versnellen
eens tap on phone algemeen is doorgebroken. Bij die betaalwijze
houdt de klant zijn contactloze kaart niet tegen een betaalterminal, maar tegen de smartphone van de handelaar. Deze innovatie

“Mobiele betalingen worden uiteindelijk de norm”
Vincent Coussement
Head of Sales Benelux Worldline

Ontdek onze exclusieve aanbieding voor leden van SDZ
Wist u dat er al een betaaloplossing bestaat vanaf € 1/dag? Bovendien is de installatie nu volledig gratis, welke oplossing u ook kiest!
Profiteer van deze unieke aanbieding: contacteer Worldline op 078 15 20 37 of via e-mail: campaigns-belgium@worldline.com
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Zorgeloos ondernemen met

BNP Paribas Fortis

Staat u op het punt om een eigen zaak te starten of hebt u dat net gedaan? Misschien bent u al een doorgewinterde ondernemer? Hoe dan ook, u wilt het beste voor uw bedrijf. Bij BNP Paribas Fortis bieden we u een kwaliteitsvolle begeleiding die verder gaat dan de klassieke bankdiensten. Kies de aanpak die bij u past en wij helpen u de beste oplossingen te kiezen voor uw financiering, verzekeringen, betaaloplossingen en uw mobiliteit.
Veel meer dan een professionele rekening
Ondernemen, dat is teamwerk. Klop dus gerust bij ons aan. In welke fase van uw project of activiteit u zich ook bevindt, wij willen uw
vertrouwenspartner zijn en mee bouwen aan uw succes. Tijdens een eerste gesprek overlopen we verschillende zaken waaraan u zelf
misschien nog niet dacht. Zoals een wagen die beter op uw activiteit is afgestemd, manieren om online beter zichtbaar te worden of hoe
u zich beschermt tegen bepaalde risico’s eigen aan het ondernemerschap. Wij leren uw project kennen en zetten al onze ervaring in voor
uw succes.

Kansen en risico’s
Als ondernemer geniet u niet de financiële zekerheid van een werknemer. Uw sociale dekking is minder sterk. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer u een tijd arbeidsongeschikt bent door een ongeval of ziekte? Samen kunnen we de gevolgen voor uw naasten, uw
vermogen of uw onderneming inschatten en daarop anticiperen. Wij hebben tal van oplossingen voor u, waaronder bescherming bij
inkomensverlies, hospitalisatie of overlijden. Op dezelfde manier dekken wij uw beroepsaansprakelijkheid en helpen wij u de risico’s te
beheersen die u neemt, zodat u zich met een gerust hart kunt concentreren op uw activiteit.

Omring u met experts
U bent ongetwijfeld goed in uw vak. Maar u kunt niet in alles gespecialiseerd zijn en u ook niet alles zelf doen. U goed omringen, is één
van de sleutels tot succes. Vroeg of laat hebt u misschien advies nodig van een jurist, een expert in digitalisering, fiscaliteit, mobiliteit,
boekhouding, marketing, enz. In elk van die domeinen beschikken we over een netwerk van experten waar u beroep op kunt doen. Net
als een huisarts zijn wij ideaal geplaatst om u wanneer nodig in contact te brengen met de beste specialisten.

Drie begeleidingsformules
Bij BNP Paribas Fortis vindt u de begeleiding die het best aan uw behoeften voldoet.
Met Advice Pro begeleidt een persoonlijke adviseur u proactief en volgt hij of
zij uw zaak op de voet, voor een vaste prijs per kwartaal. Uw adviseur brengt u
in contact met een uitgebreid netwerk van experts, telkens als dat nodig is.
Het Easy Banking Centre is een team van adviseurs op afstand die gespecialiseerd
zijn in dienstverlening aan ondernemingen. Zij zijn bereikbaar binnen ruime openingsuren, begeleiden u en beantwoorden uw vragen via telefoon of een videogesprek.
Het Pro-aanbod van Hello Bank! is ons gratis aanbod dat compleet afgestemd is
op zelfstandigen die hun professionele bankzaken zelf willen beheren, zonder tussenkomst van een adviseur. U profiteert van een reeks eenvoudige, snelle en digitale
oplossingen op maat.
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voordelen
1 jaar gratis bankdiensten
U bent net gestart met uw zaak? Profiteer de eerste twaalf maanden van een
gratis Pack Essential Pro* of een Pack Flex Pro*. Dat bevat meteen alles
wat u nodig hebt om uw bankzaken te regelen waar en wanneer u maar wilt:
een professionele zichtrekening en een debetkaart, internetbankieren, enz.
*Onder voorbehoud van de aanvaarding van uw aanvraag

Onze checklist voor startende ondernemers
Er komt heel wat kijken bij de opstart van een bedrijf. Bij BNP Paribas Fortis wordt u van bij
de eerste stappen begeleid door een startersadviseur. Hij of zij zal u helpen een goede start
te maken, zijn of haar ervaring en netwerk tot uw dienst stellen en begeleiden bij het
beantwoorden van enkele zeer praktische vragen:


Welke ondernemingsvorm is het meest geschikt voor mijn project? Een vennootschap? Als natuurlijke persoon?



Hebt u een sterk businessplan? Hoe stelt u dat op? Op basis van welk model?



Welke administratieve stappen zijn nodig om u te registreren in de KBO of uw btw-nummer te activeren?



Hoe financiert u uw activiteiten? Er zijn heel wat mogelijkheden: krediet, crowdfunding, subsidies, leasing, enz.



Hoe digitaliseert u uw bedrijf?



Hoe beschermt u uw bedrijf en uw gezin tegen risico’s?



Hoe bereidt u uw pensioen voor om uw levensstandaard te behouden wanneer u met pensioen gaat?

Bescherm uw activiteit, uzelf en uw naasten
Ons complete gamma maatverzekeringen dekt al uw behoeften: mobiliteit, beroepsaansprakelijkheid, gebouwen en inhoud, arbeidsongevallen, arbeidsongeschiktheid, enz.
Wij stemmen onze oplossingen af op de eigenheden van uw bedrijf en sector. U
kunt op ons rekenen. Samen met onze partner AG beschermen wij uw bedrijf.
En vanaf twee verzekeringen krijgt u met het Pack Modulis een bundelkorting
van 10% op uw premies.

Wilt u de beste begeleiding voor uw project of bedrijf?
Bel ons op 02 433 43 31

✆
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EEN HELE LOOPBAAN

VOOR NIETS!

STOP
MET dit
ONRECHT!

WIJ WILLEN EEN
FATSOENLIJK
PENSIOEN!!!

STOP MET HET DISCRIMINEREN VAN DE PENSIOENEN
Na hun loopbaan moeten de zelfstandigen niet in armoede leven!

www.sdz.be - 02 652 26 92 - info@sdz.be
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... zelfstandigen
hun eerste ziektedag!
www.sdz.be - 02 652 26 92 - info@sdz.be

28

Ondernemer

& Zelfstandige

