HUISHOUDELIJK REGLEMENT - SOCIAAL FONDS ZELFSTANDIGEN
Artikel 1 Toepasselijkheid
Sociaal Fonds Zelfstandigen BV, afgekort SFZ, heeft een register. Dit huishoudelijk reglement is van toepassing
op alle overeenkomsten en diensten gesloten tussen SFZ of haar dochtermaatschappijen enerzijds en
geregistreerden of de DGA en werknemers van geregistreerden anderzijds.
Artikel 2 Register
Het register van SFZ staat open voor zelfstandigen, besloten vennootschappen in oprichting en besloten
vennootschappen en freelance bv’s, die het doel hebben een onderneming te drijven, met dien verstande dat in
de freelance bv in principe 1 werknemer (die tevens DGA kan zijn) in loondienst is en het economisch
aandelenbelang in de genoemde freelance bv van deze werknemer direct of indirect meer dan 50% bedraagt.
Met werknemer wordt in dit lid bedoeld een natuurlijk persoon die conform de UWV/Belastingdienst richtlijnen
als zodanig wordt aangemerkt.
Artikel 3 Inschrijving
Inschrijving in het register van SFZ, geschiedt door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Na
ontvangst van dit formulier zal SFZ een schriftelijk ontvangst versturen. Na een positieve beoordeling door het
bestuur en ontvangst van de contributie zal de registratie definitief zijn. De registratie gaat in op datum van
binnenkomst SFZ en/of datum van ondertekening. De registratie vervalt jaarlijks op 31 december en wordt
stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Overigens zal de registratie niet stilzwijgend worden verlengd als u geen
zelfstandigen meer bent en u dit aannemelijk kunt maken. Er vindt geen verrekening plaats.
Artikel 4 Contributie
De jaarlijkse contributie bedraagt voor zelfstandigen € 75,00 (zegge vijfenzeventig euro) exclusief BTW. Jaarlijks
wordt onderzocht of sprake moet zijn van indexatie van de contributie. Deze indexatie dient te worden
goedgekeurd door het bestuur van de Stichting SFZ. Een freelance bv krijgt additioneel op de jaarlijkse
contributie een bedrag van €125,00 (zegge honderd vijfentwintig euro) inclusief het Wet VerBeterde
Poortwachter Proof Pakket (WVPWPP). De contributie wordt naar rato gefactureerd per jaar, de zelfstandigen die
zich in oktober, november of december registreren krijgen het volgende jaar ook gefactureerd. Verrekening vindt
niet plaats.
Artikel 5 Rechten van registratie
Een ieder die geregistreerd is heeft het recht gebruik te maken van de diensten die SFZ en haar
dochtermaatschappijen aanbieden.
Artikel 6 Diensten voor geregistreerden
De door SFZ geregistreerde betaalde contributie wordt door SFZ aangewend voor het op collectieve schaal en
tegen collectieve inkoopprijzen aankopen, regelen en beheren van diensten die ten goede komen aan de
dienstverlening van de aangesloten zelfstandigen inclusief de freelance bv en de werknemers in dienst bij de
freelance bv.
Artikel 7 SFZ Garantiefonds
Jaarlijks reserveert SFZ een percentage van jaarlijkse registratie vergoeding in het SFZ Garantiefonds.
Het Garantiefonds heeft tot doel geregistreerde een financieel vangnet te bieden in geval van financiële en
sociale problemen.
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Artikel 8 Schorsing van geregistreerden
Een geregistreerde kan door het bestuur van SFZ geschorst worden in de volgende gevallen:
a. Bij frauduleus handelen
b. Ingeval de freelance bv onder curatele komt te staan
c. Bij handelen in strijd met de doelstelling van SFZ of ten nadele van SFZ en de groep van aangeslotenen.
d. Bij niet voldoen aan verplichtingen jegens SFZ door de freelance bv, of de werknemer van de freelance bv.
Bij schorsing vervallen alle kortingen op diensten van SFZ. Het bestuur van SFZ kan anders besluiten.
Artikel 9 Beëindiging van de registratie
De registratie eindigt in de volgende gevallen:
a. Bij overlijden van de zelfstandige of enige werknemer in de freelance bv
b. Door opzegging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van 3
maanden voor het einde van het jaar.
c. Indien de freelance bv niet meer voldoet aan de eisen gesteld door de freelance BV concept houder of SFZ,
met uitzondering van de in artikel 10 genoemde gevallen.
d. Indien de zelfstandige of freelance bv haar activiteiten staakt.
e. Door opzegging van het registerschap door het bestuur van SFZ, voorafgegaan door een periode van
schorsing.
Artikel 10 Wijziging van het huishoudelijk reglement
Wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen plaatsvinden met goedkeuring van het bestuur van de
Stichting SFZ.
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