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Editoriaal
Daniel Cauwel 
Voorzitter van het sDZ 
daniel.cauwel@sdz.be

Genoeg is genoeg!

Terwijl de herfst stillaan nadert, blijft de COVID-19 epidemie in ons 
land aanhouden en worden er dagelijks nieuwe besmettingen en 
ziekenhuisopnames geregistreerd. Erger nog, deze sanitaire ramp 

veroorzaakt een zware economische crisis, die riskeert te leiden tot een golf 
van faillissementen en een forse toename van de werkloosheid. 

De handelszaken zijn immers maar op halve kracht aan het draaien en kunnen 
amper hun werkingskosten dekken. De zomersolden waren een echte ramp. 
In de toeristische steden schitteren de bezoekers door afwezigheid. Het 
aantal pendelaars rondom de stations is aanzienlijk gedaald, nu telewerken 
de norm is geworden…  

En toch hoopten de handelaars met het einde van de lockdown, echt te 
kunnen heropstarten. Ze hebben er alles aan gedaan om hun klanten terug te 
kunnen verwelkomen. Vergeefse moeite! De beperkende maatregelen zijn 
van kracht gebleven met als gevolg dat de klanten ontmoedigd waren om 
buiten te komen. Vandaag staan veel ondernemingen en handelszaken op 
het punt hun deuren te sluiten.

Nu is het genoeg! Zelfs als de epidemie moet worden beheerst, is het van 
uiterst belang dat onze activiteiten opnieuw kunnen hernemen en dat ons 
cliënteel kan worden ontvangen met de minst mogelijke beperkingen. Dit is 
van essentieel belang voor duizenden zelfstandigen en bedrijfsleiders die de 
nodige middelen niet meer hebben om hun facturen te betalen. 

Tegelijkertijd is het evenzeer noodzakelijk om een ambitieus en doeltreffend 
plan van heropstart in te voeren ten gunste van onze meest kwetsbare 
economische actoren. Anders zal onze omgeving heel snel lijken op een 
economische woestijn!...
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Geld lenen in coronatijden
Hoe Herken je een onbetrouwbare kredietgeVer?
Je bent dringend op zoek naar geld voor die nieuwe dure televisie die je altijd al wou en zoekt hiervoor 
een zo voordelig mogelijke lening. Je komt liever niet buiten omwille van de maatregelen in verband 
met het coronavirus en net op dat moment zie je in je mailbox of via sociale media een zeer aantrek-
kelijke aanbieding voor een krediet of lening. Ze bieden je een lage rentevoet, een flexibele looptijd 
en vragen geen bewijs van inkomen. Let hiermee op want dit is een gekende vorm van oplichting.
Dit soort oplichting is vaak gericht op mensen die dringend geld nodig hebben en geen krediet 
krijgen bij een vergunde kredietgever of op dit moment liever online een lening afsluiten. De op-
lichters profiteren van die “zwakte” door onlineleningen aan te bieden zonder dat de consument 
enig bewijs van inkomen of solvabiliteit hoeft te leveren.
Ga je in op hun aanbod, dan krijg je de vraag om bepaalde bedragen te betalen op een (al dan 
niet Belgische) bankrekening of via een geldtransfer van een niet-bankinstelling. 
Na die betaling laten de frauduleuze kredietverstrekkers niets meer van zich horen. Daardoor is 
het onmogelijk of zeer moeilijk om je geld te recupereren. In sommige gevallen gaan de oplichters 
zelfs nog verder en vragen ze je – na de eerste betaling – om verschillende extra bedragen te 
storten voordat zij jouw lening kunnen uitbetalen op je rekening.

Hoe loop je niet in de val?
- Kijk op de lijst van vergunde kredietgevers of in het register van bemiddelaars in consumentenkrediet. Kun je de  
 organisatie niet terugvinden, dan gaat het wellicht om oplichters.
- Betaal niets zolang het bedrag van de lening niet op je rekening staat. De dossierkosten en de kosten van het krediet  
 moeten in het jaarlijks kostenpercentage zijn opgenomen en kunnen deel uitmaken van de maandelijkse aflossingen.
- Deel geen persoonsgegevens mee als je niet zeker bent van de identiteit van de kredietgever. (ondernemingsnummer,  
 adres, maatschappelijke benaming, …).
- Een vergunde kredietverstrekker stelt altijd vragen over jouw financiële situatie.
- Let op het taalgebruik van de kredietverstrekker (gebrekkig Nederlands / Frans).

Trends
Vrouwelijk ondernemersCHap in brussel  
in de lift
Het vrouwelijk ondernemerschap in Brussel zit in de lift. Dat lijkt de belangrijkste bevinding te zijn 
van de editie 2019 van de tweejaarlijkse barometer die recent is gepubliceerd door Women in 
Business, het platform voor vrouwelijk ondernemerschap in Brussel gehuisvest bij hub.brussels, 
het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven.
Op 10 jaar tijd is het aantal vrouwelijke zelfstandigen in het Brusselse Gewest met 30% gestegen, 
en zelfs met meer dan 50% voor vrouwelijke zelfstandigen in bijberoep. Een van de redenen voor 
deze opwaartse trend is het werk van bedrijfscoöperaties die zich inzetten om werkzoekende 
vrouwen warm te maken om het ondernemerschap risicovrij uit te proberen.
Hoewel het aantal vrouwelijke ondernemers toeneemt, is het percentage vrouwelijke NEET’s 
(Not in Education, Employment & Training) nog altijd te hoog. In 2018 was 26% van de vrouwen 
van 15 tot 64 jaar niet aan het werk, noch op werkloosheidsuitkering, noch student, terwijl het 
aandeel niet-actieve mannen slechts 15% bedroeg.
De barometer van het vrouwelijk ondernemerschap in het Brusselse Gewest toont ook aan 
dat bijna een kwart van de vrouwelijke zelfstandigen in Brussel actief is in de handel en in 
de horeca, net de sectoren die sterk zijn getroffen door de 
coronacrisis.

Vereenvoudiging
registratie Van een HuurContraCt
Een huurcontract laten registreren doet men best, gemakkelijk en snel, online via www.
myrent.be maar wie toch liever een contract op papier wil laten registreren moet dat 
vanaf vandaag volgens een nieuwe procedure doen.
Voortaan moet een registratieaanvraag met een standaardformulier gebeuren. Bij dat 
formulier moet een kopie van het te registreren contract gevoegd zijn. Het formulier 
met de kopie van het contract stuurt men niet langer naar een van onze kantoren 
Rechtszekerheid of geeft men niet meer af aan een van onze loketten, maar stuurt 
men naar een scanningcentrum van de FOD Financiën.
Dat standaardformulier kan men opvragen op ons Contactcenter, 02 572 57 57.
Goed om te weten: een geregistreerd huurcontract kan men altijd terugvinden via 
www.myminfin.be.

Actualiteit
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Juridisch
B2B-relaties

Nieuwe regelgeving inzake de stilzwijgende 
verlenging van een overeenkomst 

De Belgische wetgeving beschermt consumenten reeds 
geruime tijd in het kader van B2C relaties (handel tussen 
een bedrijf en een consument), door onrechtmatige be-

dingen aan te pakken. Zo kan een onderneming in haar contract 
met een consument, geen bedingen voorzien die een kennelijk 
onevenwicht creëren in het nadeel van de consument. 

Bedingen van stilzwijgende verlenging

Het Wetboek van economisch recht regelt onder meer de bedin-
gen van stilzwijgende verlenging die opgenomen zijn in contracten 
met consumenten en legt hiervoor een aantal vorm- en inhoud 
vereisten op. Dergelijke regeling is bedoeld om de “zwakkere” 
consument te beschermen tegen de (financieel) “sterkere” on-
derneming.

In het kader van B2B relaties was er tot op heden niets voorzien. 
Een onderneming kon dus onmogelijk een onrechtmatig beding 
van stilzwijgende verlenging van een contract bestrijden. Dit kon 
soms leiden tot onevenwichtige situaties. Bijvoorbeeld, een te 
lange opzeggingstermijn, een te lange vernieuwingsperiode, etc.).

Verplichte opgave van een redelijke opzegtermijn

Met de wijziging van het Wetboek van economisch recht komt 
hier nu verandering in. Zo zal een beding in een overeenkomst 
van bepaalde duur, waarin wordt bepaald dat de duur stilzwijgend 
wordt verlengd zonder opgave van een redelijke opzegtermijn, 
vermoed onrechtmatig te zijn. Dit vermoeden kan evenwel worden 

weerlegd. Zo kan de tegenpartij aantonen dat er geen kenne-
lijk onevenwicht bestaat tussen de rechten en de plichten van 
beide partijen. Hiervoor zal rekening worden gehouden met de 
omstandigheden rond de contractsluiting, de andere bedingen 
uit het contract, de aard van de producten of de diensten, de 
gebruiken in de sector, de marktpositie etc. 

Deze nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn op contracten die 
gesloten, vernieuwd of gewijzigd worden vanaf 1 december 2020. 
De financiële diensten vallen niet onder dit toepassingsgebied. 

Een andere hypothese is wanneer het contract geen beding van 
stilzwijgende verlenging bevat. In dat geval neemt het contract 
automatisch een einde op de vervaldatum. In de praktijk gebeurt 
het soms wel dat de partijen de overeenkomst verder blijven uit-
voeren. Dit heeft tot gevolg dat het contract van onbepaalde duur 
is geworden, waardoor elke partij het contract kan beëindigen 
mits een redelijke opzegtermijn.

Uw lopende contracten

Kortom is het dus aangeraden om de verschillende contracten 
waarmee u gebonden bent, regelmatig na te gaan, om zo een 
duidelijk zicht te krijgen over de eventuele stilzwijgende verlen-
gingen ervan.  Als onderneming zal u erop moeten toezien dat de 
bedingen in uw contracten met andere ondernemingen conform 
de nieuwe regelgeving zijn.  Als professionele klant, zal u zich 
op deze nieuwe regelgeving kunnen beroepen, in het geval van 
een onrechtmatig beding.

In het kader van B2B relaties  zal een nieuwe regelgeving van toepassing zijn op contracten 
die gesloten, vernieuwd of gewijzigd worden vanaf 1 december 2020. Zo zal een beding in een 
overeenkomst van bepaalde duur, waarin wordt bepaald dat de duur stilzwijgend wordt verlengd 
zonder opgave van een redelijke opzegtermijn, vermoed onrechtmatig te zijn…
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Corona fiscale steunmaatregelen
geen deCemberVoorsCHot btw 
Bent u btw-belastingplichtige en dient u kwartaal- of maandaangiften in? 
Dan moet u dit jaar geen decembervoorschot betalen op de btw met 
betrekking tot uw verrichtingen van:
 − het vierde kwartaal 2020 (als u kwartaalaangiften indient) of
 − de maand december 2020 (als u maandaangiften indient).

Forfaitaire belastingplichtigen
uiterste indieningsdata aangiften 
De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de 'forfaitaire belasting- 
plichtigen' is vrijdag 11 december 2020, zowel voor de papieren versie als voor de online 
aangifte via MyMinfin (Tax-on-web).
De mandatarissen van landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) beschikken 
automatisch over een bijkomende termijn tot en met maandag 11 januari 2021 voor het 
indienen van een elektronische aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) (geen bijkomende 
termijn voor de papieren aangifte).

Covid-19
fisCale Vrijstelling Voor beroepsVerliezen 2020 
In het geval van verliezen in 2020 ten gevolge van de coronacrisis kunnen winsten of baten uit 
2019 vrijgesteld worden ten belope van het bedrag van die verliezen.

U kunt de vrijstelling niet aanvragen als:
 • Uw onderneming op 18 maart 2020 als een onderneming in moeilijkheden wordt  
  beschouwd
 • U voor het aanslagjaar 2021 gebruik zult maken van forfaitaire grondslagen van aanslag 
   (bijvoorbeeld als landbouwer, kapper, caféhouder enz.).

Om vrijstelling van de personenbelasting aan te vragen
 • U hebt uw aangifte nog niet ingediend? Uw mandataris kan de aanvraag rechtstreeks in  
  uw aangifte in MyMinfin (Tax-on-web) doen, tot 22 oktober 2020.
 • Hebt u uw aangifte al ingediend? Vul het formulier 276 COV in, onderteken het en stuur  
  het ten laatste op 15 september 2020 naar uw bevoegde centrum.

Om vrijstelling van de belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) aan te vragen
 • Gebruikt u MyMinfin (Tax-on-web)? Vanaf midden september zult u de aanvraag 
rechtstreeks in uw aangifte kunnen doen, tot 3 december 2020.

• Doet u beroep op een mandataris? Vanaf midden september zal hij de aanvraag tegelijk met uw aangifte in MyMinfin (Tax-on-
web) kunnen doen, tot 3 december 2020.
• Dient u een papieren aangifte in (die worden eind september verstuurd)? Vul het formulier 276 COV in, onderteken het en stuur 
het naar uw bevoegde centrum, samen met uw aangifte (ten laatste in te dienen op 5 november 2020).

Vennootschapsbijdrage 2020
uitstel Van betaling tot 31 oktober
De bedragen van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage 2020 zijn:

− gewone bijdrage: 347,50 euro (als het balanstotaal van het  
 voorlaatste afgesloten boekjaar niet hoger is dan 702.954,47 euro);
− verhoogde bijdrage: 868,00 euro (als het balanstotaal wel hoger is  
 dan 702.954,47 euro).

Vennootschappen krijgen omwille van de coronamaatregelen uitstel 
van betaling voor hun jaarlijkse vennootschapsbijdrage tot 31 oktober.

Actualiteit
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Actualiteit

Covid-19 crisis

Een nieuwe Vlaamse Steunmaatregel 

Welke voorwaarden?

Om van deze steunmaatregel te kunnen genieten moet aan een 
aantal voorwaarden worden voldaan. 

- De onderneming moet op 1 augustus 2020 een actieve 
vestiging hebben in het Vlaamse Gewest.

- Het gaat alleen om ondernemingen die open zijn, met 
uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode. Onder-
nemingen die vrijwillig gesloten zijn komen niet in aan-
merking. Ondernemingen die sinds de start van de co-
ronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals dis-
cotheken, vallen evenmin onder het toepassingsgebied 
van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog steeds 
de premie van 160 euro per dag kunnen krijgen.

- De onderneming moet een substantiële omzetdaling 
kennen van minstens 60% in de periode vanaf 1 augus-
tus 2020 tot en met 30 september 2020.

- De omzetdaling moet het gevolg zijn van de verstrengde 
federale coronamaatregelen van de Nationale Vei-
ligheidsraad vanaf 29 juli 2020 en de daaruit voor-
tvloeiende maatregelen zowel op nationaal, provinciaal 
als lokaal niveau.

- De onderneming moet onder het toepassingsgebied val-
len van hetzij de corona hinderpremie, hetzij de corona 
compensatiepremie, ook al werden deze premies niet 
effectief aangevraagd. In dit laatste geval zal wel een 
bijkomende motiveringsplicht rusten op de onderne-
ming, die het oorzakelijk verband zal moeten motiveren 
tussen de substantiële exploitatiebeperkingen naar aan-
leiding van de coronamaatregelen en de omzetdaling. 

Zelfstandigen in bijberoep kunnen ook van deze premie genieten 
indien zijn in 2019 een beroepsinkomen hadden tussen 6.996,89 
EUR en 13.993,78 EUR. Bovendien mogen zij als loontrekkende 
slechts voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn. De subsidie 
wordt voor hen weliswaar gehalveerd. 

Hoeveel bedraagt het steunbedrag?

De premie bedraagt 7,5% van de omzet van de referentieperiode, 
dewelke voor de meeste ondernemingen de maanden augustus 

en september 2019 zal zijn. Het maximumbedrag ligt op 15.000 
euro en de premie wordt gehalveerd als de onderneming minder 
dagen geopend is dan het aantal geopende dagen in de periode 
van 1 augustus tot en met 30 september 2019. 

Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurs- 
zaken die regelmatig cateringdiensten verrichten, komen alleen 
in aanmerking  voor een subsidie van 3000 EUR en meer, op 
voorwaarde dat ze werken met een geregistreerd kassasysteem, 
de zogenaamde witte kassa.

Hoe kan de premie worden aangevraagd?

Vanaf 1 oktober 2020 kan de premie worden aangevraagd via een 
online applicatie op de website van VLAIO. De aanvraag moet 
vóór 15 november 2020 worden ingediend. Ondernemingen die 
door de recente verstrengde maatregelen verplicht gesloten zijn 
kunnen wel een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen.

Ondernemingen die door de nieuwe coronamaatregelen in de maanden augustus en september 
te kampen hebben met een grote omzetdaling van minstens 60%, in vergelijking met dezelf-
de periode in 2019, komen in aanmerking voor een nieuwe premie. Het betreft een Vlaams 
beschermingsmechanisme waarbij een ondersteuningspakket wordt geboden voor de vaste 
kosten van bedrijven tot maximaal 15.000 EUR. Deze premie zou ondernemingen moeten 
helpen bij het overleven van deze economische terugval. 
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Vereenvoudiging
aCtiVeerde jij de e-box Voor je onderneming al?
Jaarlijks ontvangt je onderneming een heleboel berichten van verschillende overheidsinstellingen. 
Die doen de stapel administratie snel oplopen. Via de e-Box kun je in enkele muisklikken vlot het 
overzicht bewaren. In deze beveiligde elektronische brievenbus vind je documenten en meldingen 
van de instellingen van de sociale zekerheid meteen terug.

De vervaldagberichten omtrent de jaarlijkse verplichte vennootschapsbijdrage worden ook via de 
e-Box verzonden.
Activeer daarom de e-Box van je onderneming en ontvang zo op een snelle en overzichtelijke 
manier al je overheidscommunicatie op één beveiligde plek.
Graag meer info? Lees alles over de voordelen van de e-Box en hoe je die kunt activeren op: 
www.samendigitaal.be

Gebruik van muziek in uw zaak
Vraag uw solidariteitsbijdrage aan bij unisono!
Unisono is het uniek platform dat Sabam, PlayRight en Simim samen hebben opgericht. Via dit platform regelt u vanaf 1 januari 
2020 via één licentie het gebruik van onder meer muziek in uw zaak. 
Naar aanleiding van de coronacrisis werd besloten om horeca- en handelszaken een solidariteitsbijdrage toe te kennen ter waarde 
van 1 maand auteursrechten.  De bijdrage wordt gefinancierd met de rechten van auteurs, componisten en uitgevers en kan tot 

en met 31 december worden aangevraagd.

Voor wie?
 - Alle horeca- en de handelszaken die verplicht moesten sluiten door de sanitaire over- 
  heidsmaatregelen;
 - Kleine voedingswinkels, zoals bijvoorbeeld chocolatiers, die zelf beslisten te sluiten;
 - Vervoermaatschappijen van personenvervoer, zoals autocars, autobussen en taxi's, die  
  door het verbod op niet-essentiële reizen en verplaatsingen hun activiteiten moeten  
  staken.

Hoe vraagt u uw solidariteitsbijdrage aan?
Via uw persoonlijk MyUnisono–account vraagt u snel en eenvoudig uw bijdrage aan. Hebt u nog 
geen account? Maak er dan snel één aan. Via MyUnisono kan u bovendien online uw licenties 
aanvragen en uw lopende dossiers beheren.

Hoe ontvangt u uw solidariteitsbijdrage?
Er zijn 3 mogelijkheden:
 − Betaalde u de Unisono-factuur van dit kalenderjaar al? Dan ontvangt u een creditnota en  
  een terugbetaling ter waarde van 1 maand auteursrechten op het rekeningnummer waar- 
  mee u de betaling uitvoerde;
 − Ontving u de Unisono-factuur van dit kalenderjaar al, maar voerde u de betaling nog niet 

uit? Dan ontvangt u een creditnota ter waarde van 1 maand auteursrechten, en betaalt 
u enkel het verschil;
 − Ontving u nog geen factuur voor dit kalenderjaar? Ook dan vraagt u best  
  uw solidariteitsbijdrage aan. U ontvangt dan meteen een aangepaste factuur  
  waarbij het totale facturatiebedrag verminderd wordt met 1 maand 

Handel
Voldoet uw weegsCHaal aan de eisen? 
Gebruikt u een weeginstrument bij commerciële transacties om de hoeveelheid van 
een geleverd goed of de hoegrootheid van een geleverde dienst te bepalen en zo de 
prijs te berekenen? Dergelijke weeginstrumenten worden door de Metrologische Dienst 
(die afhangt van de FOD Economie) net als de weegschalen bij winkeliers of de weeg-
schalen die in warenhuizen ter beschikking staan van het publiek, “niet-automatische 
weeginstrumenten” genoemd omdat tijdens het wegen menselijke tussenkomst nodig is.

Actualiteit
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Sociaal
Startersbarometer Acerta

Zes op de tien starters zijn blij met  
hun keuze, ondanks corona

Het zijn enkele van de bevindingen uit de jaarlijkse barometer 
bij startende zelfstandigen van het HR-dienstenbedrijf Acerta, 

die dit jaar in volle coronacrisis werd afgenomen. 58,5% van de 
recent gestarte zelfstandigen zijn zelfs tijdens corona tevreden 
over hun keuze.

Van alle zelfstandigen die zich relatief kort voor de coronacrisis 
als zelfstandige hebben gevestigd, is zes op de tien (58,5%) 
nog steeds (uiterst) tevreden dat ze de stap gezet hebben. Vóór 
corona lag dat cijfer wel nog hoger: 88%.

Grafiek 1: tevredenheid over keuze voor zelfstandigheid, met corona en zonder 

corona

De coronacrisis heeft ook meer startende zelfstandigen stress 
bezorgd. Vóór corona sprak iets meer dan de helft (52%) over 
negatieve gevoelens zoals stress, na corona is dat gestegen naar 
72%. 

61% vreest niet voor voortbestaan

Hoe groot de uitdaging voor starters tijdens de coronacrisis 
ook was, meer dan zes op de tien (61,2%) vreest niet voor het 
voortbestaan van zijn/haar zaak. Slechts één op de vijf ziet zijn 
activiteiten (in (zeer) hoge mate) bedreigd. 21% erkent wel dat 

indien de steunmaatregelen er niet waren geweest hun zaak 
failliet zou gegaan zijn. 

Grafiek 2: Inschatting voortbestaan zelfstandige activiteit in coronatijden

Terugval in activiteiten benut voor eigen ontwikkeling

Een van de belangrijkere motivaties voor startende zelfstandigen 
om de stap naar zelfstandigheid te zetten, blijkt hun ambitie 
om zich verder te ontplooien. Door corona zagen starters 
hun werkweek van gemiddeld 44,7 uur teruggeschroefd naar 
gemiddeld 27,4 uur (hoofdberoep). Dat terugschroeven van 
activiteit heeft 1 op 5 starters aangegrepen om meer te werken 
aan de eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen van een 
opleiding.

Starters-zelfstandigen reageren flexibel op de crisis

Een ander antwoord op de terugval van activiteiten vanwege 
corona vonden starters in het opnemen van andere activiteiten 
dan die waar ze tot dan voor waren gegaan (27,7%). 62,7% 
acht een voldoende grote financiële buffer te hebben om de 
coronacrisis ook de komende tijd het hoofd te bieden. Wel keerde 
een deel van de zelfstandigen in hoofdberoep zichzelf geen loon 
uit: in maart ging dat over 27% en in april over 29,7%. Voor 37,4% 
was corona geen reden om het eigen loon aan te passen; anderen 
deden het met iets minder loon in maart (32%) en april (35%).

Zes op de tien recent gestarte zelfstandigen hebben geen spijt dat 
ze de stap naar ‘eigen baas zijn’ hebben gezet. En dat ondanks 
de stokken die de coronacrisis hen in de wielen stak. Zes op de 
tien zelfstandigen vrezen ook niet voor het voortbestaan van hun 
zaak. Twee op de drie moesten het wel met minder of geen loon 
doen tijdens de lockdown. 
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Ambacht

Sinds 2006 organiseert de FOD 
Economie, met de steun van de 
minister van Middenstand, Zelfs-

tandigen en KMO’s, de Dag van de Am-
bachten. Die dag promoot de knowhow 
en het talent van duizenden erkende am-
bachtslieden in België. 

Ambachtslieden over heel België zetten 
die dag hun atelier open voor het grote 
publiek. 

Bezoekers worden verrast met een bege-
leid bezoek, een demonstratie of soms 
zelfs proeverijen 

Dat evenement is dan ook een unieke 
gelegenheid voor ambachtslieden om 
een nieuw publiek aan te trekken en hun 
talent en de passie waarmee ze elke dag 
opnieuw aan de slag gaan, te delen met 
de bezoekers. 

De deelname aan de Dag van de Ambach-
ten is volledig gratis en biedt ambachtslie-
den meer zichtbaarheid en naamsbe-
kendheid dankzij: 

-	 een grootscheepse campagne: 
reclame in dagbladen en tijds-
chriften, campagne via internet 
en sociale media; 

-	 een promotiekit: folders, affiches, 
spandoek, bewegwijzering, …; 

-	 een vermelding op https://www.
dagvandeambachten.be; 

-	 de mogelijkheid om een eigen, 
persoonlijke affiche te maken. 

Hoe deelnemen? 

Inschrijven kan enkel door ambachtslie-
den die een wettelijke erkenning hebben 
gekregen van de Commissie Ambachtslieden van de FOD  
Economie. 

Een online inschrijvingsformulier is beschikbaar op de website: 
https://www.dagvandeambachten.be/nl/  

 

Wie al aan vorige edities heeft deelgenomen, vindt zijn gegevens 
gemakkelijk terug.  

Ambachtslieden die geen internettoegang hebben, contacteren de 
organisatoren op het telefoonnummer 0800/120 33 en ontvangen 
per post informatie over de deelnemingsvoorwaarden en het ins-
chrijvingsformulier.

Neem deel aan de 14e Dag  
van de Ambachten!

Op zondag 15 november 2020 vindt de 14e Dag van de Ambachten plaats. Het talent en de 
knowhow van de vele erkende ambachtslieden die in België actief zijn, wordt die dag in de 
kijker geplaatst. Ambachtslui die aan dat evenement willen deelnemen en hun activiteiten in 
de schijnwerpers willen plaatsen, kunnen zich vanaf vandaag tot 9 oktober 2020 inschrijven. 
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Financiën

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie van 
ons land. Dat legt druk op de finan-
ciële situatie van heel wat men-

sen. Velen onder hen dreigen namelijk 
hun job te verliezen of hebben tijdelijk 
minder of zelfs helemaal geen inkoms-
ten. Tegelijkertijd blijven bepaalde 
financiële kosten en verplichtingen 
echter doorlopen. Zo kan het ook voor 
een onderneming moeilijk worden om 
lopende kredieten bij de bank te blij-
ven aflossen.
 

De minister van Finan-
ciën, de Nationale Bank 
van België en Febelfin 
hebben daarom aan-
gekondigd dat onder-
nemingen financieel 
zullen worden onders-
teund bij problemen 
als gevolg van de co-
ronacrisis. De onders-
teuningsmaatregel 
bestaat uit een beta-
lingsuitstel van hoogs-
tens zes maanden, dat kan 
worden verleend voor on-
dernemingskredieten. 

4 principes op een rij
Wie financieel getrof-
fen is door de corona-
crisis kan bij de bank 
een betalingsuitstel aan-
vragen van zijn of haar 
ondernemingskrediet(en). Hie-
ronder worden de details van dit 
betalingsuitstel opgelijst.

1) Wat?
Een betalingsuitstel van een on-
dernemingskrediet in het kader van 
de coronacrisis houdt in dat de on-
derneming gedurende hoogstens 6 

maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten 
blijven wel verschuldigd.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalin-
gen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode 
van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer 
zal maximaal 6 maanden langer zijn of haar krediet terugbetalen, 
dan oorspronkelijk voorzien.
Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend 
voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale 
looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid 
een garantieregeling uitgewerkt.

2) Wie?
Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan 
worden aangevraagd door niet-financiële onderne-
mingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorgani-
saties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1) De onderneming heeft betalingsproblemen door  
 de coronacrisis: 
- de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
- er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke  
 of volledige werkloosheid;
- de overheid heeft - in het kader van de indijking  
 van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de  
 onderneming.

2) De onderneming is vast gevestigd in België.

3) De onderneming had geen achterstal op haar lopende  
 kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbij- 

 dragen op 1 februari 2020 of de onderneming had min-
 der dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten  
 of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op  
 29 februari 2020.

4) De onderneming heeft bij alle banken aan haar contrac- 
 tuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de  
 laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020  
 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.
 Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aan- 
 vragen.

Covid-19 crisis 

Van welk betalingsuitstel voor  
ondernemingskredieten kan u geni  eten?

Ondernemingen die als gevolg van de coronacrisis te kampen hebben met financiële proble-
men, kunnen een uitstel van betaling vragen voor investeringskredieten voor een periode van 
hoogstens zes maanden. Wat houdt dit betalingsuitstel precies in ? Wie kan het aanvragen ? 
Voor welke kredieten en voor hoe lang ? 
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3) Welke kredieten?
Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de 
volgende ondernemingskredieten:

- kredieten met een vast aflossingsplan
- kaskredieten
- vaste voorschotten

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst 
die werd afgesloten. Een onderneming kan uiteraard altijd op bila-
terale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact 
opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan wor-
den geboden.

4) Wanneer?
- Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 wor- 
 den ingediend, lopen maximaal 6 maanden en dus uiterlijk tot  
 31 oktober 2020.
- Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden ingediend, blijft  
 de einddatum eveneens 31 oktober 2020.
- Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor toekomstige  
 maandaflossingen.

Verlenging tot 31 december 2020

Het initiële charter liep tot uiterlijk 31 oktober 2020. Het charter 
wordt echter verlengd tot 31 december 2020. 

Een onderneming die reeds onder het initiële charter betaling-
suitstel toegekend kreeg, kan een verlenging van het lopende 
betalingsuitstel tot 31 december 2020 aanvragen indien de on-
derneming, op het moment van de aanvraag voor de verlenging, 
nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van 
het initiële betalingsuitstel. 

Een onderneming die vóór 20 september 2020 betalingsuitstel 
aanvraagt, kan onmiddellijk betalingsuitstel verkrijgen tot 31 de-
cember 2020, mits ze aan de voorwaarden voldoet. 

Een onderneming waaraan onder het initiële charter een betaling-
suitstel werd toegekend, kan zonder onderbreking een verlenging 
van betalingsuitstel bekomen. Voor initiële uitstellen die uiterlijk 
lopen tot eind september 2020, kan de aanvraag tot verlenging 
ten vroegste 30 dagen en ten laatste 10 dagen voor de eindver-
valdag van het initiële uitstel gebeuren. Voor initiële uitstellen die 
lopen tot eind oktober 2020, kan de aanvraag voor verlenging 
gebeuren tussen 1 september 2020 en 20 september 2020.

De bank kan echter wel ruimere termijnen toestaan voor het in-
dienen van de aanvraag, maar de uiterste datum van indiening is 
20 september 2020.

Covid-19 crisis 

Van welk betalingsuitstel voor  
ondernemingskredieten kan u geni  eten?

Financiën
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Kunnen we wel ver genoeg rijden?

Wie twijfelt over elektrisch rijden, maakt zich vaak zorgen 
over de actieradius. Niemand wil onderweg plots tot 
stilstand komen. Gelukkig is die angst over autonomie 
van de baan: de meeste modellen hebben vandaag een 
bereik van meer dan 250 km. En parkeer ook maar die 
ongerustheid over het tijdig vinden van een oplaadpunt. 
Het Europese netwerk telt meer dan 40.000 laadpunten, 
waarvan 2.000 in België. Daar stopt het niet, want Total 
blijft in al zijn tankstations snellaadpalen installeren.

Tip: Zit je vast in het verkeer? Gebruik die kostbare tijd 
dan nuttig. Zoek een laadpaal bij een wegrestaurant: laad 
je auto op terwijl je een paar telefoontjes voert of lees je 
e-mails met gratis wifi.

Kopen of leasen?

Een elektrische bedrijfswagen leasen is een interessante optie. 
Wist je bijvoorbeeld al dat het opladen van een bedrijfswagen 
geen impact moet hebben op de particuliere energiefactuur? 
Je kan de verbruikte elektriciteit namelijk bij de werkgever in 
rekening brengen, die op zijn beurt kan genieten van fiscale 
aftrekbaarheid. Verschillende energieleveranciers hebben op dat 
vlak oplossingen in huis. 
Aan de andere kant moedigde de overheid, zeker de voorbije 
jaren, de aankoop van elektrische auto’s sterk aan. Die financiële 
voordelen maken zo’n investering natuurlijk interessant. We 
lichten de cijfers even toe.

Wat zijn de (verborgen) kosten van een elektrische auto? 

Struikelblok voor de aankoop van elektrische wagens blijft de 

prijs. Die ligt nog altijd vrij hoog. Toch zijn de totale uitgaven 
(verbruik, onderhoud...) veel lager dan die van een klassieke 
auto! En doordat het aanbod elektrische modellen blijft uitbreiden, 
zien we ook de aankoopprijs geleidelijk zakken. 

Welke kosten zijn aftrekbaar?

  De aankoop van een volledig elektrische auto is 100% aftrek- 
 baar voor bedrijven.
  Elektriciteit is voor 75% aftrekbaar.

Voordeel van alle aard (VAA):

 Ook goed nieuws: VAA is beperkt tot 1.310 euro, dat is het  
 minimumbedrag.
 VAA = Catalogusprijs x leeftijd x CO2-percentage x 6/7 

Elektrisch rijden: wat zijn de 
mogelijkheden en de kosten?

Energie

Stap je voor je volgende bedrijfswagen over op 
elektrisch rijden? Wat zijn dan de mogelijkheden? 
En hoe zit het met de directe en indirecte kosten? 
Om je te helpen bij het maken van de juiste keuze 
beantwoorden we de vaakst gestelde vragen.
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Energie

In Vlaanderen zijn volledig elektrische auto’s en hybride voertuigen 
(met een CO2-uitstoot van minder dan 50 g/km) vrijgesteld van:

 de verkeersbelasting
 de belasting op inverkeerstelling (BIV)

In Wallonië en Brussel:

 is de verkeersbelasting geplafonneerd op het minimumbedrag  
 82,10 euro.
 bedraagt de belasting op inverkeerstelling (BIV) 61,50 euro.

Wie is de geschikte partner voor je elektrisch wagenpark?

Als dienstverlener van zowel mobiliteit, infrastructuur als energie-
voorziening is Total Gas & Power de ideale partner om vlot naar 

elektrische mobiliteit over te schakelen. Wat betreft totaaloplossin-
gen voor het opladen van elektrische voertuigen is Total namelijk de 
meest efficiënte speler op de energiemarkt. Zo beschik je over een 
oplaadsysteem bij je thuis en vind je onderweg snellaadpalen in 
het grootste tankstation-netwerk van België (en één van de grootste 
in Europa). En op kantoor? Daar installeren we stijlvolle laadpalen 
op de parking of garage van je bedrijf. Dit groeiende aanbod aan 
infrastructuur en energievoorziening garandeert fleetmanagers 
betrouwbaarheid en heel wat praktische voordelen.

Als pionier was Total één van de eersten om zich te positioneren 
in de sector van de elektrische mobiliteit. Vandaag maken we ge-
bruik van die ervaring om één van de beste diensten op de markt 
aan te bieden.

Meer informatie? Bel naar 02/486.21.21 of stuur een e-mail naar 
sales@totalgp.be.







Ontdek Ons gamma 
100% elektrische 

wagens
Peugeot e2008
AUTONOMIE
Tot 320km (WLTP* cyclus)
OPLADEN
30 minuten om 80% op te laden
KRACHT VAN DE ELEKTRO-
MOTOR
100kW / 136pk
PRIJS
Vanaf €30041,32 BTW EXCL.

Peugeot e-Traveller
AUTONOMIE
Tot 330km (WLTP*cyclus)
OPLADEN
30 minuten om 80% op te laden
KRACHT VAN DE ELEKTRO-
MOTOR
100kW/136pk

Peugeot e-Expert
AUTONOMIE
Tot 330km (WLTP* cyclus)
OPLADEN
30 minuten om 80% op te laden
KRACHT VAN DE ELEKTRO-
MOTOR
100kW / 136pk



UW VERTROUWDE 
CONTACTPERSOON VOOR 

OffERTEAANVRAgEN:
PSA RETAIL MEISER:

Philippe Dubois
Jacques Georginlaan 15-19

1030 SCHAARBEEK 

WWW.PSA-RETAIL.BE
*WLTP: Geschatte indicatieve waarden, onder voorbehoud van 
de homologatie. Het aangegeven brandstofverbruik en de CO2 
-uitstoot zijn in overeenstemming met de WLTP-goedkeuring (EU-
verordening 2017/948). Vanaf 1 september 2018 worden nieuwe 
voertuigen ontvangen op basis van de Globally Harmonized Light 
Vehicle Test Procedure (WLTP), een nieuwe, meer realistische 
testprocedure voor het meten van het brandstofverbruik en CO2 
-uitstoot.

Peugeot e208
AUTONOMIE
Tot 340km (WLTP*cyclus)
OPLADEN
30 minuten om 80% op te laden
KRACHT VAN DE ELEKTRO-
MOTOR
100kW/136pk
PRIJS
Vanaf €27066,12 BTW EXCL

New ë-C4
AUTONOMIE
Tot 350km (WLTP*cyclus)
OPLADEN
30 minuten om 80% op te laden
KRACHT VAN DE ELEKTRO-
MOTOR
100kW / 136pk

DS 3 Crossback E-Tense
AUTONOMIE
Tot 300 km (WLTP*cyclus)
OPLADEN
30 minuten om 80% op te laden
KRACHT VAN DE ELEKTRO-
MOTOR
100kW/136pk
PRIJS
Vanaf €31735,54 BTW EXCL
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”De Heer K.T. uit gent vraagt ons : “Ik heb over het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de  
heropstart gehoord. Kan u hierover toelichting geven en uitleggen hoe ik dit kan bekomen?”

“Hoe genieten van het overbruggingsrecht  
ter ondersteuning van de heropstart?

het antwOOrD Van De juriDische Dienst Van het sDZ

juridische adviseurs van het sDZ - info@sdz.be

ANTWOORD
Sinds mei 2020 mogen veel zelfstandigen opnieuw hun activiteit 
uitoefenen. Het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de 
heropstart (de zogenaamde relance-uitkering) kent zelfstandigen 
een uitkering toe voor de maanden juni, juli, augustus, septem-
ber en oktober. Het gaat om zelfstandigen die, in de eerste fase 
van de COVID-19-crisis, verplicht werden om hun activiteit te 
onderbreken door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de 
overheid en die intussen toegelaten worden hun zelfstandige 
activiteit opnieuw op te starten.

U komt hiervoor in aanmerking indien u aan de volgende voor-
waarden voldoet: 

- U bent als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd in  
 België;

- Op 3 mei 2020 was uw activiteit nog verboden of beperkt  
 door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid.  
 Bent u actief in verschillende ondernemingen en/of ver- 
 schillende sectoren, dan moet uw hoofdactiviteit aan die  
 voorwaarde voldoen. 

- Het gaat onder meer over de volgende activiteiten: 
�	de horeca;
�	de non-food detailhandel (met uitzondering van  
 doe-het-zelfzaken, tuincentra en dagbladhandels die  
 al eerder konden openen);
�	de markten (zowel de klassieke marktkramen als de  
 mobiele verkopers van gebraden kippen en ijskarren  
 en andere foodtrucks);
�	de kappers en schoonheidsspecialisten;
�	de reisbureaus met kantoor/ontvangstruimte “front  
 office”, die als een handelszaak moeten beschouwd  
 worden (en dus niet enkel online actief zijn);
�	de autocarbedrijven die hoofdzakelijk het vervoer  
 van personen verzorgen in het kader van recreatieve  
 activiteiten zoals groepsuitstappen en reizen (en die  
 dus niet hoofdzakelijk in onderaanneming voor regio- 
 nale busmaatschappijen actief zijn);

Benoit RousseauPierre Bolandemilie nicosia Pierre van schendelode Rooman

Vraag 
Antwoord



September - Oktober 2020 - Ondernemer & Zelfstandige       21            

- Uw activiteit mag opnieuw opgestart worden, zonder  
 andere beperkingen dan de regels inzake sociale distan- 
 cing;

- U kan aantonen dat uw activiteit voor het tweede kwartaal  
 van 2020 een omzetverlies of vermindering van bestellin- 
 gen heeft gekend van minstens 10% in vergelijking met het  
 tweede kwartaal van 2019, als gevolg van het corona- 
 virus. Bij uw aanvraag moeten objectieve elementen worden  
 toegevoegd die dit staven, zoals bijvoorbeeld een attest van  
 de boekhouder of BTW aangiften. Uw verklaring zal achteraf  
 worden gecontroleerd. Bewaar dus de nodige staving- 
 stukken zorgvuldig;

- U krijgt voor dezelfde maand geen corona-overbrug-
gingsrecht bij onderbreking van de activiteit.

De maatregel geldt voor de maanden juni, juli, augustus, sep-
tember en oktober 2020.

Enkele voorbeelden:
- kappers mochten heropstarten vanaf 18 mei 2020 en komen  
 in aanmerking voor de uitkering voor de maanden juni, juli,  
 augustus, september en oktober 2020;

- restaurants mochten heropstarten vanaf 8 juni 2020 en  
 komen in aanmerking voor de uitkering voor de maanden  
 juli, augustus, september en oktober 2020 (in juni hebben zij  
 nog recht op het corona-overbruggingsrecht bij onderbreking  
 van de activiteit);

- activiteiten die vanaf 1 juli 2020 mogen heropstarten,  
 komen in aanmerking voor de uitkering voor de maanden  
 juli, augustus, september en oktober 2020.

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor de uit-
kering:

- zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende  
 echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters);

- zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen  

 verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimum- 
 bijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;

- zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep  
 (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd  
 zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van  
 de zelfstandigen in hoofdberoep;

- student-zelfstandigen die voorlopige sociale bijdragen  
 verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimum 
 bijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;

- zelfstandigen na de pensioenleeftijd zonder pensioen of  
 enkel met het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige  
 sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn  
 aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofd- 
 beroep.

De uitkering bedraagt:
- 1.291,69 EUR per maand zonder gezinslast;
- 1.614,10 EUR per maand met gezinslast.

De uitkering kan gecumuleerd worden met (tijdelijke) wer-
kloosheid. De uitkering is niet cumuleerbaar met het corona-
overbruggingsrecht bij onderbreking van de activiteit.

De uitkering kan ook gevraagd worden door de zelfstandige 
die al een uitkering in het klassieke overbruggingsrecht heeft 
genoten voor de maximale duur van 12 of 24 maanden. De duur 
van de toekenning telt ook niet mee voor de maximumduur van 
het klassieke overbruggingsrecht.

U blijft uw sociale bijdragen echter wel verschuldigd, zodat 
de socialezekerheidsrechten worden behouden. Ondervindt 
u moeilijkheden om die bijdragen te betalen, dan kan u een 
vermindering van voorlopige bijdragen, uitstel van betaling of 
vrijstelling van bijdragen aanvragen.

Het overbruggingsrecht bij heropstart van de activiteit moet 
worden aangevraagd bij uw socialeverzekeringsfonds, dat een 
aanvraagformulier ter beschikking stelt.
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Ransomware is een virus dat wordt geïns-
talleerd op een toestel zonder dat de 
eigenaar daarvoor toestemming heeft 

gegeven. In ruil voor het vrijmaken van de appa-
raten en bestanden, wordt losgeld gevraagd. Zo 
kan iedereen slachtoffer worden van ransom-
ware: van particulieren tot zelfstandige 
beroepsbeoefenaars, ziekenhuizen en 
zelfs grote bedrijven of overheidsinstel-
lingen. 

De No More Ransom decryption tool 
repository bestaat nu vier jaar en 
heeft sinds de lancering meer dan 
4,2 miljoen bezoekers uit 188 lan-
den geregistreerd. Naar schatting 
heeft het criminelen weerhouden 
van 632 miljoen dollar losgeld. 

Dankzij de bijdragen van zijn 163 
partners heeft het portaal in het 
afgelopen jaar 28 tools toegevoegd 
en kan het nu 140 verschillende soorten ransom-
wares ontcijferen.  Het portaal is beschikbaar 
in 36 talen.

U kunt alle sleutelfiguren in onze speciale 
infografiek raadplegen.

Hoe werkt No More Ransom?

No More Ransom is het eerste publiek-private partnerschap dat 
slachtoffers van ransomware helpt bij het recupereren van hun 
gekraakte gegevens zonder cybercriminelen losgeld te betalen.

De werking is eenvoudig: u gaat naar de website nomoreransom.
org en u volgt de Crypto Sheriff-stappen om de ransomwarestam, 
dat uw toestel aanvalt, te helpen identificeren. Indien er een oplos-

sing voorhanden is, krijgt u een link waarmee u de 
decryptor gratis kan downloaden.

Voorkomen is beter dan genezen!

- No More Ransom kan slachtoffers van ransomware 
in veel gevallen helpen. Desondanks zijn er allerlei 

vormen van ransomware waarvoor nog geen 
oplossing bestaat. Volgende preventiemaatre-
gelen kunnen echter worden genomen om zich 
tegen ransomware te beschermen:

- Bewaar steeds een kopie van je belang-
rijkste bestan-den op een andere plaats: 
in de cloud, op een andere schijf, op 
een geheugenstick of op een andere 
computer.

- Gebruik betrouwbare en up-to-date 
antivirussoftware.

- Download geen programma’s die van 
verdachte bronnen afkomstig zijn.

- Open geen bijlagen in e-mails van onbekende af-
zenders, zelfs al lijken ze belangrijk en betrouwbaar.

- Betaal geen losgeld als je het slachtoffer van ransom-
ware bent!

Heb je een innovatieve oplossing om ransomwarefamilies te bes-
trijden? Is die oplossing nog niet voorhanden op het portaal dat 
slachtoffers helpt hun bestanden terug te krijgen zonder in te gaan 
op de eisen van de criminelen? Europol hoort het graag!

ICT
No More Ransom

Wat kan u doen indien 
u slachtoffer bent van 
Ransomware?

Terwijl de wereld in de greep is van het 
coronavirus, richt een ander virus stilaan 
een ravage aan. Hoewel dit virus al jaren 
bestaat, zijn de gevallen ervan de afgelo-
pen maanden zorgwekkend toegenomen. 
Zo is het virus er in geslaagd om funda-
mentele sectoren zoals ziekenhuizen en 
overheden tot stilstand te brengen.  Het 
zogenaamde “ransomware” virus. “No More 
Ransom” biedt hiertegen een hulp en helpt 
de slachtoffers zich te verweren, zonder de 
hackers te betalen.



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

VooR EEN CoRRECTE VERGoEDiNG

Na hun loopbaan, hebben zelfstandigen recht op een fatsoenlijk leven!
www.sdz.be - 02 652 26 92 - info@sdz.be

WIJ WILLEN 
EEN REDELIJK 
 PENSIOEN!!!

STOP MET DE ONREchTvaaRDig- 
hEiD!

een Hele loopbaan  
voor peanuts!

SToP mET DiSCRimiNATiE VAN DE GEPENSioNEERDEN



Wij zorgen 
dat je start 
als een speer

> Altijd bereikbaar
 Online, telefonisch of in een van onze   
 plaatselijke kantoren

> Expert advies en begeleiding op maat
 Coaching bij de start, advies je hele   
 loopbaan lang

> Goedkoopste op de markt
 Betaal de laagste beheerkosten van het land

> NIEUW! Gratis juridische bijstand 
 Bij je opstart krijg je als starter van ons 1 jaar  
 gratis rechtsbijstand

Starten is spannend. 
Wij maken het simpel.
> Jouw officiële inschrijving in de KBO
> Je ondernemingsnummer
> Je btw-nummer
> Je sociaal statuut
> Je verzekering en rechtsbijstand

De kracht van mensen

Hop, snel naar www.ikwilstarten.be voor meer info, of kom langs in een van onze kantoren. 


