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Editoriaal
daniel cauwel 
voorzitter van het Sdz 
daniel.cauwel@sdz.be

Tijdens de lockdown wegens de Covid-19 
crisis, moesten een groot aantal zelfstan-
digen, zoals de Horeca-uitbaters en de 

handelszaken die geen voedingswaren verkoch-
ten, tijdelijk hun deuren sluiten. Voor de meesten 
onder hen zullen de verliezen nooit gecompenseerd worden. Deze 
zelfstandigen zijn zeer verzwakt en de herlancering van hun activiteit 
zal moeilijk en traag verlopen.

De steunmaatregelen van de overheid volstonden niet omdat één op de 
drie zelfstandigen er geen recht op had en dat de anderen wekenlang 
hebben moeten wachten om deze te bekomen.

Als voornaamste slachtoffers van deze crisis, bevinden een groot aantal 
zelfstandigen, vrije beroepen, KMO’s en kleine handelaars zich op de 
rand van een faillissement. Zonder enig inkomen, kunnen ze amper hun 
gezin voeden en ondertussen stapelen hun kosten zich op.

De exit uit de lockdown is een lange, moeilijke en dure periode voor 
de kleine bedrijven. Gezien de opeengehoopte schulden en de zeer 
langzame hervatting van de handelsactiviteiten, vrezen velen dat een 
werkelijk herstel van hun situatie misschien niet mogelijk zal zijn of 
althans vele maanden zal duren.

Het is om die reden dat we een ambitieus herstelprogramma eisen, met 
belangrijke en concrete steunmaatregelen, opdat u uw beroepsactiviteit 
zou kunnen herlanceren.

We eisen dat de politieke wereld, ongeacht de partij, de situatie van de 
zelfstandigen naar eer en geweten beoordeelt, en op een waardige en 
verantwoorde wijze reageert, teneinde in de volgende weken en maanden 
een massa sluitingen en faillissementen te vermijden.
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i n h o u d s t a f e l
3 Edito Het SDZ helpt u de crisis  

te overbruggen!

4-5 U bent het SDZ Het SDZ: de sleutel tot 
uw succes! 

7-8 Het SDZ verdedigt u

Voorstellen van het SDZ  
tot verbetering van het 

klimaat voor zelfstandigen 
en KMO’s

10 Het SDZ informeert u Mis geen enkele belangrijke 
informatie!

11 Het SDZ informeert u
Gerechtsdeurwaarders om 

uw onbetaalde facturen  
te innen!

12 Het SDZ helpt u 
om te slagen

Een volledige juridische  
bijstand van het SDZ!

13 Het SDZ helpt u  
om te slagen

Een vraag, een zorg, een 
geschil? Het SDZ helpt u 

deze op te lossen!

14 Het SDZ helpt u  
om te slagen

Enkele voorbeelden van 
contracten, formulieren en 
brieven gratis beschikbaar 
bij de juridische dienst van 

het SDZ

15 Voordeel Geniet van de voordelen 
van onze partners!

16-17 Voordeel

Acerta is de partner van het 
SDZ om ondernemers te 

begeleiden in elke groeifase 
en elk hr-proces

18-19 Voordeel
Bar du Canal in Brussel  

kiest voluit voor  
elektronische betalingen

20 Voordeel PSA Retail biedt kortingen 
aan de leden van het SDZ

22 Voordeel Op zoek naar een  
multi-energie partner?



4     Ondernemer & Zelfstandige

Het SDZ is een interprofessionele federatie van zelfstandigen en KMO’s die 
totaal apolitiek is en overal in België aanwezig. Naast onze activiteiten als 
drukkingsgroep ten gunste 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.

Door en voor zelfstandigen
Het 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.

Het SDZ is financieel onafhankelijk en hangt niet af van een econo-
mische 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 het SDZ zijn leden de dien-
sten aan van gekwalificeerde juristen en economisten die ervaring 
hebben met juridische, sociale, fiscale, economische, ... materies.

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 het SDZ zo anders maakt dan de meeste andere midden-
standsfederaties 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 

Luc Bogaerts, Leuven
“Eindelijk een dynamische  
federatie die reageert!”

Patrick Demol, Hasselt
“Ik apprecieer uw inzet om de 
situatie van de kleine onderne-
mingen te verbeteren!”

Jan wulteputte, Gent
“Ongeacht mijn probleem, het 
SDZ zet zich in om een oplossing 
te vinden!” 

annemie Van Hoof, Tongeren
“Zonder de hulp van het SDZ zou 
ik mijn administratieve problemen 
niet hebben kunnen oplossen.”

de sleutel tot uw succes!

U bent het SDZ
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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.

Het 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 vertegen-
woordigt 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.

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 het 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 econo-
misch 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!

Myriam willemyns, Jette
“Sinds ik bij het SDZ aangesloten 
ben, voel ik mij ondersteund!” 

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

U bent het SDZ
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voorstellen van het sdz ter 
verbetering van het klimaat voor 

zelfstandigen en kMo’s

Krachtlijnen
De door het SDZ vertegenwoordigde zelfstandigen en KMO’s be-
schouwen 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. 

Het 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 (moge- 
lijke) geschillen met een openbare instelling of, indien nodig,  
een rol van tussenpersoon te kunnen spelen, pleit het SDZ  
voor het bestaan van een federale ombudsman voor de KMO.

2. Sociaal statuut
De zelfstandigen en KMO, vertegenwoordigd door het SDZ, vinden 
dat de verbetering van hun sociaal statuut een prioriteit van de 
regering moet zijn. Het 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.

Het SDZ vraagt nog het volgende:
► Invoering van een betaald vaderschapsverlof, gelijk aan dat  
 van de loontrekkenden.

► 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 laat- 
 tijdige 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 vennootschapsbelasting, of ten minste  
 een herziening ervan, waarvan het forfaitaire karakter slecht  
 ontvangen is door een aantal zaakvoerders.

3. Fiscaliteit
Het SDZ vraagt: 

► Verder zetten van de hervorming van de vennootschapsbe- 
 lasting.

De belangenverdediging van onze leden blijft dag na dag onze voornaamste bezorgdheid.

het SDZ verDeDigt U
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► De vermindering van de successierech- 
 ten bij erfenissen of schenkingen van  
 familiale bedrijven.

► Een vermindering van de BTW-tarieven  
 in bepaalde sectoren met hoge werkdruk  
 (horeca, bouw) of voor bepaalde produc- 
 ten die met verdwijning bedreigd worden.

► 100% aftrek van (ofwel “Volledige aftrekbaarheid van”) alle wer- 
   kelijk bewezen beroepsonkosten, met inbegrip van de beroeps- 
   halve 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.

4. Administratieve vereenvoudiging
Het SDZ vraagt:

►  Een versoepeling van arbeidscontracten in bepaalde sectoren  
 (horeca, interim-arbeid).

► Veralgemening, los van het neerleggen van ieder nieuw  
 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.

► De oprichting van één centraal bureau voor de inning van  
 auteursrechten.

► Afschaffing van de mogelijkheid om met terugwerkende  
 kracht te werken in de fiscale en sociale wetgeving.

5. Handel
Het SDZ vraagt:

►  Invoering van een herroepingstermijn termijn van 14 dagen voor  
 alle zelfstandigen die een overeenkomst op afstand of buiten  
 verkoopruimten hebben afgestloten.

► Behoud van de soldenwetgeving, de sperperiode en het  
 principe van het verbod op verkoop met verlies.

► Versoepeling en vereenvoudiging van de regels omtrent het  
 vestigingsattest en het attest kennis bedrijfsbeheer. 

► Verdere strijd tegen alle onwettige en oneerlijke handelsprak- 
 tijken bvb. het niet eerbiedigen van de wekelijkse- en avond- 
 sluiting, het ontbreken van vestigingsgetuigschriften, wild- 
 verkoop, zwartwerk,…

► Vrijmaken van een budget dat de leegstand in commerciële  
 centra in de steden moet helpen tegengaan.

6. Loonkosten
Het SDZ vraagt:

► Een vermindering van, en beperking tot, een plafond van de  
 werkgeversbijdragen.

► Ontwikkeling van fiscale stimulansen bij de beroepsopleidin- 
 gen van loontrekkenden en zelfstandigen.

7. Veiligheid
Het SDZ vraagt: 

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

► Ontwikkeling van systematisch overleg tussen KMO en po- 
  litiediensten, resulterend in concrete adviezen betreffende de  
  veiligheid van de ondernemers en de opbouw van the- 
  ma-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 terug- 
  koppeling van het gerecht naar de getroffen handelaars.

► Veralgemening van de systemen van camerabewaking en  
  politietoezicht in gevoelige zones en het oprichten van mo- 
  biele politiekantoren, in overleg met de middenstand.

► Inrichten van gratis opleidingen voor risico beroepen (apo- 
  thekers, dokters,..) om te leren omgaan met agressieve  
  klanten.

8. Hinder van openbare werken
Het SDZ vraagt:

► Een voorafgaande regeling van de verantwoordelijkheden  
  voor iedereen die bij de werken betrokken is.

► Het opleggen aan de bevoegde overheden om een bemid- 
  delaar aan te duiden en een model van overleg op te richten.

► De verplichting op te leggen om de buurtbewoners regelmatig  
  in te lichten over de vordering van de werken.

► De handelaars en ondernemers de mogelijkheid te geven het  
  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.

het SDZ verDeDigt U
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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 juiste 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 algeme-
ne verkoopsvoorwaarden dit toelaten, worden de kosten van 
de ingebrekestellingen, vastgesteld bij Koninklijk Besluit, ge-
voegd 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 het SDZ daarentegen het geheel van de 
kosten van de ingebrekestellingen van haar partner-Gerechts-
deurwaarder, ten laste nemen. U geniet in dat geval van een 
totale kosteloosheid voor wat betreft de door de Gerechtsdeur-
waarder genomen acties. 

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 ! Het SDZ stelt een dienst van invordering van 
schuldvorderingen voor, toevertrouwd aan een dynamisch en efficiënt Gerechtsdeurwaarderskantoor : de Studie 
Acta Iusta, met aan het hoofd Mtr. Jean-Marc Devosse, met meer dan vijfendertig jaren ervaring. Dankzij ons 
partnership geniet u van een efficiënte invordering van uw schuldvorderingen tegen scherp concurrerende prijzen ! 

gerechtsdeurwaarders om uw 
schuldvorderingen te innen! 
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ronny Baelde, Heverlee
“Ik heb de betaling reeds 
ontvangen! Wat een snelheid  
en efficiëntie! Bravo”

het SDZ helpt U om te Slagen

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 30 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 tus-
senkomst van een gespecialiseerde advocaat voor, partner van 
onze federatie, die voor u een gerechtelijke procedure zal inleiden, 
aan voorkeurvoorwaarden :  

- indien uw schuldvordering een particulier betreft voor een pri-
véschuld, kunt u een vordering voor het gerecht inleiden, teneinde 
een vonnis te bekomen dat het verderzetten toelaat van de invor-
dering van uw schuldvordering, desgevallend via een gedwongen 
tenuitvoerlegging (beslagen, enz.); 

- indien uw schuldvordering een onderneming betreft voor een profes-
sionele 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 uitge-
maakt heeft. Na een gerechtelijke aanmaning tot betalen, bekomt 
u snel het equivalent van een vonnis, bekomen voor de hoven en 
rechtbanken. 

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 terug-
betaald, behoudens in geval van insolvabiliteit van deze laatste.

Welk ook het in te vorderen bedrag is, u kunt steeds rekenen op de steun van onze partners, Gerechtsdeurwaarders en advocaten, 
en natuurlijk, onze juridische dienst, om u te helpen en zo goed mogelijk te begeleiden in de behandeling van de invordering van 

uw schuldvorderingen, waarbij u van elke stap op de hoogte gebracht wordt.

Gerrit reinhardt, antwerpen
“Ik kan uw invorderingsdienst bij 
alle zelfstandigen enkel aanbeve-
len!”
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Als SDZ-lid geniet u van een volledige juridische bijstand: 
informatie, advies, tussenkomsten, verzending van wetge-
ving, 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 5 licentiaten in de rechten en een 
communicatie/marketingspecialist.

Het 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 druk-
kingsgroep en/of onze juridische dienst.

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

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

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

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

anouchka Van de wiele, Mechelen
“Dankzij het SDZ zijn mijn algemene 
verkoopsvoorwaarden juridisch 
onaanvechtbaar.”

Jonas Maes, Kortrijk
“Mijn leverancier wilde niets 
negociëren  totdat ik beroep deed 
op uw diensten.”

een volledige juridische bijstand 
voor de leden van het 

► Tussenkomst voor de leden ten opzichte van elke private of  
 openbare instelling.

► Gratis tijdschrift voor de leden.

► Informatiemappen en dossiers over actuele onderwerpen.

een onbeperkte tussenkomst 
Onze bijstand is onbeperkt, ongeacht de anciënniteit van het 
dossier, het aantal gevraagde tussenkomsten of de betrokken 
materie.

Elk lid van het SDZ geniet van deze zeer ruime bijstand tijdens 
de volledige duur van zijn lidmaatschap.

Het betreft echter niet een rechtsbijstandsverzekering voor 
gerechtelijke procedures.

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

Het SDZ beschikt wel over een lijst van gespecialiseerde 
advocaten die u kunnen verdedigen tegen preferentiële voor-
waarden.

het SDZ helpt U om te Slagen
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Wij kunnen u helpen, of u bedrijfsleider bent, of handelaar, ambachtsman, een vrij beroep 
uitoefent of een KMO!

Xander Van Herck,  
Maasmechelen
“Ik heb het SDZ bij 5 collega's 
aanbevolen, tot hun volste 
tevredenheid.”

Cedric Bauwens, Oostende
“Mijn verkoopster speelde met 
mijn voeten. Het SDZ heeft mij 
geholpen haar contract te beeïn-
digen zonder al te veel kosten.”

Een vraag, een zorg,  
een geschil? Het   
helpt u deze op te lossen!

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: Kruis-
puntbank van Ondernemingen, btw, sociale kas, ziekenfonds, … en 
we weten hoe moeilijk het voor starters als u zelf is om rationele en 
objectieve keuzes te maken. U dient daarbij nog een hele menigte 
verschillende reglementen onder de knie te hebben. Moeilijk om 
alles te beheersen gezien het grote aantal problemen waar u mee 
te kampen kunt krijgen.

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 werk-
loosheidsuitkering kunt behouden?  Dat er premies en subsidies 
bestaan voor zelfstandigen die investeren? Dat u vrijstelling van 
sociale bijdragen kunt krijgen als u financiële moeilijkheden hebt? 
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 verhuur-
der het recht om plots twee jaar huurindex te eisen? Worden uw 
sociale bijdragen correct berekend? Wat zegt u als klanten hun 
factuur betwisten? Wat doen als ze ondanks alles weigeren om 
hun schuld te betalen? 

Hoe speelt u muziek in uw zaak zonder Sabam 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 
floreren, maar dat is niet altijd eenvoudig. U moet 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 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 meedin-
gen aan 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. Geconfron-
teerd 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 administra-
tie? 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?… 

…Al deze adviezen en nog heel wat andere geven we u gratis en 
we helpen u genieten van alle voordelen waar u recht op hebt!

het SDZ helpt U om te Slagen
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Het SDZ helpt u om te slagen

voorbeelden van contracten, 
formulieren en brieven gratis 
beschikbaar bij de juridische dienst  
van het
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
 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met aanvullende  
 opzeggingsvergoeding
 Onmiddellijke beëindiging om dringende reden
 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens werkver- 
 lating
 Beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht

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

 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 drie- 
 jarige periode

Aanneming
 Aannemingsovereenkomst
 Model voorlopige oplevering
 Model definitieve oplevering

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

Pieter De Keyser, Genk
“Zowel voor een groot als een 
klein probleem werd ik steeds 
efficiënt geholpen.”

Annick Bergmans, Tienen
“Vooraleer mijn bestelling te  
plaatsen, heb ik het dossier door 
het SDZ laten nakijken. Ik heb goed  
gedaan : het was oplichterij!”

Patrick swennen,  
roeselare
“Al mijn aanvragen werden 
op een zeer bekwame manier 
behandeld.”

Linda Peeters, Schaffen
“Meermaals heeft het SDZ 
mij hoge advocatenkosten 
bespaard.”

het SDZ helpt U om te Slagen
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Zoekt u een efficiënte en voordelige sociale groep?
AcErTA biedt u de laagste beheerskosten op de Belgische markt!
Onze partner voor Brussel en Wallonië, Acerta, is de voornaamste sociale groep van ons land. Zijn sociaal verzeke-
ringsfonds past de laagste beheerskosten van het land toe : 3,05%. Bovendien stelt zijn sociaal secretariaat optimale 
oplossingen voor inzake het loonbeheer van uw personeel, met talrijke voordelen voor de leden van het SDZ.
Om deze redenen, moedigen wij onze leden aan zich bij Acerta aan te sluiten ! 

Zoekt u elektronische betaalterminals?
Worldline biedt u kortingen aan!
Onze partner Worldline geeft exclusief aan de SDZ-leden, unieke kortingen op zijn betaalterminals. Worldline is een 
van de belangrijkste spelers in de wereld van de elektronische betalingen.

Zoekt u een leverancier van aardgas en elektriciteit?
TOTal gaS & POwer geeft u uitzonderlijke voorwaarden 
Energiekosten worden steeds belangrijker, en veel bedrijven betalen nog steeds een te hoge factuur! Daarom hebben 
het SDZ en Total Gas & Power de handen in elkaar geslagen, en kunnen de SDZ-leden genieten van uitzonderlijke 
voorwaarden voor aardgas en elektriciteit.

Zoekt u een nieuw voertuig?
PSa reTaIl België biedt u een enorme korting!
PSA RETAIL België (PSA Groep) biedt de leden van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO’s een nieuwe korting 
van 4%* bovenop de ‘basisfleetkorting’. Deze korting is geldig op het volledige voertuigengamma van de merken 
Peugeot, Citroën of DS Automobiles.

wilt u een sodexo Card aan uw werknemers geven?
SOdexO geeft u belangrijke kortingen!
Als lid van het SDZ kunt u profiteren van exclusieve kortingen bij onze partner Sodexo, dé specialist in extralegale 
oplossingen om uw werknemers te motiveren. Met zijn talrijke cheques biedt onze partner Sodexo u een brede waaier 
van extralegale voordelen die worden aanvaard in het meest uitgebreide netwerk van België. Bovendien geniet u van 
een voordeeltarief  omdat u bent aangesloten bij het SDZ.

geniet van de voordelen van de 
voornaamste partners van  
het !

Teneinde haar leden te kunnen bevoordeligen heeft het SDZ beslist samen te werken met be-
trouwbare en competitieve partners. Velen hebben aanvaard u voorkeurtarieven toe te kennen. 
Onze partners bieden producten en diensten die bijzonder aangepast zijn aan de noden van 
zelfstandigen en bedrijven! Aarzel niet hen te contacteren teneinde te genieten van de voordelen 
die wij voor u hebben onderhandeld!

voorDeel
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Acerta ondersteunt starters, zelf-
standigen, werkgevers en boekhou-
ders zodat zij het beste uit zichzelf en 
uit hun medewerkers kunnen halen, 
Voor het opstarten van uw onderneming, 
voor uw sociale bijdragen en kinderbij-
slag, voor het aanwerven van personeel 
of voor het ontwikkelen van uw mede-
werkers begeleidt Acerta u met zijn vol-
ledig aanbod: Acerta Ondernemingsloket, 
Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, Acer-
ta Sociaal Secretariaat, Infino en Acerta 
Consult. 

 is de partner van het 
om ondernemers te begeleiden in elke groeifase 
en elk hr-proces

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 verze-
keringsfondsen 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.

voorDeel



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, manage-
ment, human resources en persoonlijke vaar-
digheden
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
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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 tewerkstel-
ling naleeft.

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 con-
crete en praktische hr-diensten: aanwerving van 
personeel, aantrekkelijke verloning (cafetariaplan, 
bonus, warrant, …), coaching, ontwikkeling van me-
dewerkers, juridisch advies, outplacement, opleidin-
gen en nog veel meer. Acerta stimuleert en draagt bij 
tot ontwikkeling

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

Onze medewerkers helpen u graag verder met ondersteu-
ning en deskundig advies.
www.acerta.be 

voorDeel
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Voordeel

pSA rETAIl België (pSA groep) biedt de leden van het SDZ een nieuwe korting van 4%, bo-
venop de ‘basisfleetkorting’, geldig op het volledige voertuigengamma van de merken Peugeot, 
Citroën of DS Automobiles.

biedt aanzienlijke kortingen 
aan de leden van het

wie zijn wij?
PSA RETAIL is het distributienetwerk voor de merken Peugeot, 
Citroën, Opel en DS Automobiles. Deze entiteit behoort tot de 
PSA Groep.

In België biedt PSA RETAIL alle voertuigen aan die door de groep 
worden geproduceerd, dit is een uitgebreid gamma gaande van 
stadsauto’s tot bedrijfsvoertuigen van de merken Peugeot, Citroën, 
en DS Automobiles.

een aantal cijfers
PSA RETAIL is de 2e grootste distributiegroep in Europa. We zijn 
actief in 11 landen en elk jaar verkopen we om en bij de 500.000 
voertuigen.

In België is PSA RETAIL actief op 6 distributieplatformen van vier 
steden: Antwerpen, Mechelen, Meiser, Tour&Taxis, Drogenbos en 
Vilvoorde, uitsluitend voor wisselstukken.

We hebben meer dan 300 werknemers in dienst. Zij staan in voor 
de naverkoop, de verkoop van nieuwe en occasievoertuigen, en 
voor de verkoop van wisselstukken. Dit wordt vertaald in een ver-
koopvolume van 17.500 voertuigen per jaar, 220.000 werkuren en 
een omzet van € 600.000 voor de wisselstukken.

Onze ambitie
Ons netwerk heeft voortaan nieuwe ambities: een distributienetwerk 
van auto’s zijn voor meerdere merken, ondernemend en autonoom, 
verplicht winstgevend, en dat de digitalisatie en de herstructurering 
van zijn traditionele ambachten met succes heeft doorstaan.

Ons engagement
We verbinden er ons permanent toe een onberispelijke ethiek aan 
de dag te leggen bij het zaken doen ten gunste van de klant, met 
veel kwaliteitservaring en als voortrekker bij de inspanning van de 
groep om haar doelstelling van 2020 te realiseren: de top 3 van 
Europa bereiken op het vlak van kwaliteit.

Ons aanbod aan de leden van het sDZ

PSA RETAIL biedt de leden van het SDZ een bijkomende korting 
van 4%* bovenop ‘de basisfleetkorting’ die al werd toegekend, 
op het volledige gamma van voertuigen van de merken Peugeot, 
Citroën of DS Automobiles. Op een voertuig met een waarde van 
€ 25.000 incl. btw bedraagt deze bijkomende korting bijvoorbeeld 
€ 1.000 incl. btw*.

Ter vergelijking: deze nieuwe SDZ-korting is gelijk aan de korting 
waarvan bepaalde bedrijven profiteren voor een vloot van meer 
dan 100 voertuigen.

De sDZ-bestellingen
Deze orders worden geplaatst bij de heer Philippe Dubois in 
Schaarbeek (Meiser), Jacques Georginlaan 15-19 / 1030. - Mobiel: 
+32 474 84 03 43 - E-mail: philippe.dubois4@mpsa.com.

Wettelijke vermelding: *Aanbod enkel geldig in het dealernet PSA RETAIL MEISER. 
Elke order moet worden geplaatst bij de heer Philippe Dubois: Jacques Georginlaan 
15-19 / 1030 - Mobiel: +32 474 84
03 43 - E-mail: philippe.dubois4@mpsa.com.

voorDeel
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voorDeel

de SuV 3008 HYBrId4 300 e-eaT8 verenigt een 200 pk sterke PureTech-benzinemotor met twee elektromotoren 
van elk 110 pk (1 vooraan en 1 achteraan). Die motoren kunnen afzonderlijk werken, maar ook samen. In dat geval leveren ze 
het equivalent van 300 pk.
Dit is het krachtigste model dat PEUGEOT ooit heeft gecommercialiseerd!

de SuV 3008 HYBrId 225 e-eaT8 beschikt van zijn kant over een PureTech-benzinemotor met 180 pk en een 
elektromotor van 110 pk vooraan.

Bestuurders kunnen hun rijervaring aanpassen met vier rijmodi:
- Hybrid: laat de verbrandingsmotor en elektromotor afwisselend werken en de auto kiest zelf de optimale modus.
- Sport: de verbrandingsmotor werkt permanent met elektrische ondersteuning voor maximale dynamische prestaties.
- Zero Emission (ZEV): zuiver elektrische modus. De verbrandingsmotor blijft uitgeschakeld om zonder brandstof en fluisterstil  
 te rijden, en dat bij snelheden tot 130 km/u en met een rijbereik tot 59 kilometer volgens de WLTP-cyclus.

- 4WD: de verbrandingsmotor werkt permanent en wordt door de elektromotor ondersteund voor een betere grip en tractie.

Met deze nieuwe Plug-in HYBrId-modellen werkt PeugeOT dus op coherente wijze verder aan zijn hogere markt- 
positionering en kondigt het een belangrijke ommekeer in de toekomst van het merk aan: de overgang naar elektrische 
mobiliteit.

SuV PeugeOT 3008 HYdrIB4

psa retail Move 
to electric :

focus on the new 
sUv peugeot 

3008 hYBrid4

Peugeot 3008 HYdrId4 gT line - catalogusprijs: 43.537,19€ - Prijs leden SdI : 35.700,50€*

*Offerte geldig bij aankoop van een nieuw voertuig, enkel in het netwerk van PSA Retail België.  
Bestemd enkel voor SDZ leden bij vertoon van de lidmaatschapskaart. 

De prijs houdt geen rekening met eventuele toekomstige schommelingen van de marktprijs.  
Buiten opties en bijkomende uitrustingen. Niet contractuele foto.

Voor meer informatie: marketingpsarbe@mpsa.com

OnS aanBOd aan de leden  
Van HeT Sdz
PSA RETAIL biedt de leden van het zelf-
standigensyndicaat (SDZ) een bijkomen-

dekorting van 4%* bovenop 'de basisfleetkorting' die al 
werd toegekend, op het volledige gamma voertuigen 
van de merken Peugeot, Citroën of DS Automobiles.
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... de zelfstandigen moeten recht hebben op werkloosheidsuitkeringen!

... van de handelaars, slachtoffers van openbare werken!
www.sdz.be - 02 652 26 92 - info@sdz.be

voor een correcte vergoeding

www.sdz.be - 02 652 26 92 - info@sdz.be

STOP
Met de sociale discriMinatie


