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500 TOT 15.000 EURO OM UW 
PROJECTEN TE FINANCIEREN
Het zelfstandigenberoep vereist soms 
investeringen: renovatie van uw bakkerij, aankoop 
van een bestelwagen, gebrek aan werkkapitaal ... 

Wat als de financiën niet meteen beschikbaar 
zijn? Als de banken en kredietinstellingen u 
niet volgen? En als bovendien uw project nogal 
dringend is voor de voortzetting en ontwikkeling 
van uw activiteiten? U kunt een beroep doen op 
MicroStart, partner van Partena Professional. 
Deze organisatie is gespecialiseerd in het 
verstrekken van microkredieten voor zelfstandigen 
en biedt verschillende erg aantrekkelijke 
financieringsoplossingen: renteloze leningen, 
groepsleningen ... 

Bij MicroStart krijgt u ook volledig gratis advies. 
Last but not least verloopt de procedure voor 
het analyseren van uw kredietaanvraag erg snel: 
binnen 10 dagen hebt u uitsluitsel.

 
Ontdek het microkrediet van MicroStart

WEES SMART!
Arbeidsovereenkomst, handelscontract, huurcontract, bijlage bij de 
arbeidsovereenkomst, ingebrekestelling ...

Zelfs op internet is het vaak moeilijk om correct opgestelde 
juridische documenten te vinden voor uw activiteitensector. Dankzij 
LegalSmart, de juridische afdeling van Partena Professional, is de 
oplossing gevonden.

Met een paar klikken kunt u niet alleen alle juridische documenten 
vinden die u nodig hebt voor uw activiteit, maar u kunt ze ook 
rechtstreeks online invullen en personaliseren. Alle documenten 
die beschikbaar zijn op LegalSmart zijn perfect up-to-date: u hebt 
dus de garantie van een onberispelijke naleving van de wettelijke en 
sociaaljuridische vereisten.

Als u de betalende LegalSmart-service gebruikt, kunt u ook tegen 
een gunstig tarief een beroep doen op de expertise van de juristen 
van Partena Professional. Dubbel interessant dus.

 
Ontdek de LegalSmart-service van Partena Professional 

HET VAP, EEN GOED PLAN OM 4 REDENEN!
Iedereen weet dat het door de staat toegekende wettelijk pensioen 
onvoldoende is om dezelfde levensstandaard te handhaven als tijdens het 
actieve leven. A fortiori voor zelfstandigen, ondanks de recente maatregelen 
om hun omstandigheden te verbeteren. Het Vrij Aanvullend Pensioen voor 
zelfstandigen is dus een noodzakelijke verzekering wanneer u «voor eigen 
rekening» werkt. Hoe eerder u eraan denkt, hoe eerder u erop inschrijft, hoe 
interessanter het is. En niet alleen als u met pensioen gaat! 

Het VAP voor zelfstandigen is de juiste beslissing om 4 redenen:
• U betaalt minder belastingen en minder sociale bijdragen dankzij 

de aftrekbaarheid van het voor het VAP betaalde bedrag van uw 

inkomsten.

• U (en uw gezin) bent (zijn) beter beschermd in geval van langdurige 

arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld.

• U kunt zelfs investeren in een vastgoedproject dat verband houdt met 

uw beroepsactiviteit.

• En natuurlijk zal uw pensioen comfortabeler zijn, omdat hetgeen u via 

uw VAP ontvangt bovenop het bedrag van uw wettelijk pensioen komt.

Dankzij het partnerschap van Partena Professional en P&V 
(verzekeringsspecialist) kunt u profiteren van verzekeringsproducten op maat 
voor zelfstandigen ... zoals het VAP

 
Ontdek snel de voordelen van het VAP

FLEXIBELE OPLOSSINGEN VOOR (E)
SHOPS
U opent binnenkort een e-shop en moet een 
elektronische betaaloplossing implementeren? 
U hebt al een zaak en bent op zoek naar een 
interessantere oplossing voor uw klanten en voor 
u? Of u nu een starter of een ervaren handelaar 
bent, denk eraan om informatie in te winnen bij 
CCV, partner van Partena Professional! CCV is 
marktleider voor elektronische betalingen in 
de Benelux en biedt flexibele oplossingen voor 
‘klassieke’ betalingen in de winkel en voor online 
transacties. Verhuur of aankoop van een terminal, 
online betaalmethoden ...

De kers op de taart is dat u als zelfstandige die 
aangesloten is bij Partena Professional uiterst 
voordelige voorwaarden geniet bij CCV! 

Informeer naar het CCV-betalingsaanbod

https://www.partena-professional.be/microstart-nl
https://legalsmart.partena-professional.be/
https://www2.partena.be/pv-vap
https://www.partena-professional.be/ccv-nl
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HET GAAT GESMEERD MET MY FLEET
U staat aan het hoofd van een kmo en bent van plan om een bedrijfsvoertuig aan uw verkoopmedewerkers aan te bieden? U wilt 
een nutsvoertuig huren voor de uitoefening van uw zelfstandige activiteit? Leasing is vaak de beste optie. Maar bij wie? Partena 
Professional biedt u haar operationele leasingoplossing My Fleet aan.

Dankzij ons partnerschap met Lease Plan, een toonaangevende speler in de leasingsector, profiteert u op alle fronten van 
een ideale formule: een ruime keuze aan modellen tegen concurrerende prijzen, aantrekkelijke financiële voorwaarden, een 
vaste vergoeding per maand waarin alles inbegrepen is om onaangename verrassingen te vermijden, de mogelijkheid om het 
voertuig op te kopen aan het einde van het contract ... 

Hoe werkt dat?

Heel eenvoudig: Partena Professional beheert uw wagenpark van a tot z zonder extra kosten!

Ontdek de vele voordelen van My Fleet 

NIEUWS IN VERBAND MET DE AANVRAGEN TOT VRIJSTELLING VAN BIJDRAGEN
In het kader van het «redesign» van de federale overheid heeft de regering besloten om de Commissie voor Vrijstelling van 
Sociale Bijdragen te hervormen. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze bevoegdheid overgedragen aan het Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Wat verandert dit concreet voor u? 

Het eerste dat u moet onthouden: we kunnen geen nieuwe aanvragen meer aanvaarden gedurende deze overgangsperiode. 

Het bestaande aanvraagformulier kan niet meer worden gebruikt. Als u van plan was om gedurende deze overgangsperiode 
(van 1/10 tot 31/12/2018) een vrijstelling van sociale bijdragen aan te vragen, hoeft u zich geen zorgen te maken. U beschikt 
over een extra termijn van drie maanden. Dat betekent dat u uw vrijstellingsaanvraag voor het 4e kwartaal van 2017 uiterlijk 
aan het einde van het 1e kwartaal van 2019 (31/03/2019) kunt indienen. Nieuwe aanvragen moeten vanaf 1 januari 2019 de 
nieuwe procedure volgen.

Meer weten over de hervorming van de vrijstellingsaanvraag 

DE 3 GROTE VERANDERINGEN IN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
Sinds de goedkeuring van het wetsontwerp tot hervorming van het wetboek van vennootschappen door de ministerraad in juli 
2017, zet deze hervorming zijn wetgevende koers voort. Ze zal vanaf eind 2018 geleidelijk aan van kracht worden.

Wat zijn de 3 belangrijkste punten van deze hervorming?

1. Verdwijning van het onderscheid tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen:

Burgerlijke vennootschap zonder commercieel doel, opgericht door twee dokters, commerciële transportonderneming, 
vzw of ivzw … 

Alle vennootschappen zullen voortaan als “ondernemingen” worden beschouwd. Ze zullen een commercieel doel 
kunnen nastreven in hun activiteiten en zullen ook vallen onder het toepassingsgebied van de wet met betrekking tot de 
insolvabiliteit.

2. Beperking van het aantal vennootschapsvormen:

Dankzij deze vereenvoudiging zullen nog slechts 4 vennootschapsvormen kunnen worden opgericht:
• De maatschap

• De besloten vennootschap (BV) 

• De coöperatieve vennootschap (CV) 

• De naamloze vennootschap (NV) 

3. Versoepeling van de financiële voorwaarden voor de oprichting van een BV of een CV.

“Voldoende startkapitaal” vervangt het begrip “opgelegd kapitaal” om een BV of een CV op te starten. Controles zullen 
echter moeten aantonen dat de oprichters de nodige middelen hebben voorzien hebben om hun activiteit uit te oefenen. 
De bedoeling is dus om meer vrijheid te geven maar ook om de belangen van derden, meer bepaald de schuldeisers, te 
beschermen. 

Ontdek de hervormingsmaatregelen meer in detail

https://www.partena-professional.be/myfleet-nl
https://www.partena-professional.be/nl/infoflashes/2018/aanvraag-vrijstelling-sociale-bijdragen/
https://www.partena-professional.be/hervorming-wetboek-vennootschappen/

