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VAN START GAAN ALS ZELFSTANDIGE :  
virtuele startersgids  

Je wil eigen zaak starten. Je hebt een idee uitgewerkt, gepraat met 
andere ondernemers en overlegd met familieleden. Je bent gemotiveerd, 
vastbesloten en kan amper wachten om van start te gaan.  
Maar wat dan? Bij het starten van de onderneming komen een aantal 
formaliteiten kijken. Daarnaast gelden er nog een aantal voorwaarden om 
te starten. 
Laat je echter zeker niet temperen in je enthousiasme. In deze online 
presentatie leiden we je in een 20-tal slides zo door de wereld der 
standaardformaliteiten! 

1. Beschik ik over de nodige kennis en diploma's om te starten? 
 

2. Welke formaliteiten moet ik vervullen om te starten? 
3. Start ik best in hoofd- of bijberoep? 
4. Kies ik best voor een éénmanszaak of een vennootschap 
a.Kies ik best voor een eenmanszaak of een BVBA?                
b.Kies ik best voor een NV of een BVBA?              
c;Kies ik best voor een CVBA of een CVOA?               
d.Kies ik best voor een VOF of een VZW?       
e.Wat zijn de voor- en nadelen als ik kies voor een 
vennootschap?           
f.Wat zijn de voor- en nadelen van de handelszaak of de 
eenmanszaak?                 
g.Wat is de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid ((E)BVBA)?           
h.Wat is de naamloze vennootschap (N.V.)?             
i.Wat is een coöperatieve vennootschap?           
j.Wat is de gewone commanditaire vennootschap 
(Comm.V.)?            
k.Wat is de commanditaire vennootschap op aandelen 
(Comm.V.A.)?              
l.Wat is de vennootschap onder firma (V.O.F.)?                           

 

5. Bestaan er steunmaatregelen voor starters? 
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Beschik ik over de nodige kennis en diploma's om te starten? 

 
Om te starten heb je waarschijnlijk een bewijs van kennis van 
bedrijfsbeheer nodig. Dit geldt voor de meeste beroepen, uitzonderingen 
vind je hier.  

Wanneer is een basiskennis bedrijfsbeheer vereist? 
Elke KMO, natuurlijk persoon of rechtspersoon die een activiteit 
uitoefent , moet worden ingeschreven in het Ondernemingsloket, waar 
de starter moet bewijzen over voldoende basiskennis van 
bedrijfsbeheer te beschikken.  

De enige uitzondering op deze veralgemening vormen de vrije 
beroepen en de beroepen die door een andere wet op dat vlak 
gereglementeerd zijn. Ook de beroepen die bij K.B. zijn 
gereglementeerd op basis van de kaderwet van 1 maart 1975 tot 
reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de 
uitoefening van dienstverlenende intellectuele beroepen worden 
vrijgesteld. 
Concreet gaat het over de volgende beroepsuitoefenaars:  

• vastgoedmakelaar  
• gezworen landmeter-expert  
• boekhouder  
• boekhouder-fiscalist  
• accountant, belastingconsulent  
• bedrijfsrevisor  
• effectenmakelaar  
• vervoerder van goederen over de weg  
• vervoerden van personen over de weg  
• vervoerder van goederen over de binnenwateren  
• directeur van een autorijschool  
• verzekeringsagent   
• verzekeringsmakelaar 

Bij de inschrijving in het ondernemingsloket wordt nagegaan of je 
basiskennis bedrijfsbeheer in orde is, net zoals de andere 
startvoorwaarden.  

Daarnaast is er voor een bepaald aantal beroepen naast het bewijs van 
kennis van bedrijfsbeheer, ook een bewijs van beroepskennis nodig. Dit 
zijn de zogenaamde gereglementeerde beroepen, een lijst vind je 
hieronder. 

Hieronder vind je een lijst van de gereglementeerde beroepen. Om deze te 
kunnen uitoefenen zal je een bewijs van beroepskennis moeten kunnen 
leveren. Je kan je beroepskennis bewijzen door een getuigschrift of door 
praktijkervaring. 

Cluster 1: Fietsen en motorvoertuigen 

- Fietsen verkopen en herstellen 
- Carrosserie herstellen 
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- 2de handsvoertuigen verkopen 
- Motorvoertuigen herstellen tot 3,5 ton 
- Motorvoertuigen herstellen van 3,5 ton en meer 

Cluster 2: Bouw en elektrotechniek 

- Ruwbouw(=metsel-en betonwerken en sloopwerken) 
- Stukadoor,cementeren en dekvloeren 
- Tegelzetten, marmer en natuursteen 
- Dakwerken en waterdicht maken van gebouwen 
- Schrijnwerker en glazenmaker 
- Schilder-behanger ('eindafwerking') 
- Installatietechnicus (centrale verwarming,loodgieterij) 
- Elektrotechnicus 
- Algemeen aannemer 

Cluster 3: Lichaamsverzorging,opticien,dentaaltechnicus en 
begrafenisondernemer 

- Kapper/kapster 
- Schoonheidsspecialiste 
- Voetverzorging 
- Masseur/masseuse 
- Opticien 
- Dentaaltechnicus 
- Begrafenisondernemer 

Ander gereglementeerde beroepen, waarvoor er momenteel niets 
wijzigt 

- Restauranthouder/traiteur 
- Brood- en banketbakker 
- Slager-groothandelaar 
- Installateur lichtreclames 
- Installateur frigorist 
- Droogkuiser-verver 

Aan de hand van een aantal vragen gaan we hier met je na of je deze 
moet voorleggen, of je aan de vereisten voldoet om deze verkrijgen en 
waar je ervoor terecht kan.  

Let wel, we gaan hier dus enkel na of er een vestigingsattest nodig is, 
naast de kennis van bedrijfsbeheer. Voor sommige beroepen zijn er nog 
bijkomende beroepsvereisten geldig. 

 

Ben je in het bezit van één van de volgende diploma's? (behaald 
voor 30 september 2000) 

 
ind  

• Diploma hoger secundair onderwijs (algemeen, technisch of kunst) 
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• Diploma hoger secundair beroepsonderwijs afdeling handel, 

boekhouden, verkoop of kantoor  
• Attest eerste jaar ondernemingsopleiding  
• Gelijkwaardig verklaard buitenlands diploma/getuigschrift of 

precedent  
• Cursus bedrijfsbeheer (avondschool,middenstandsopleiding)  
• Bestaand vestigingsgetuigschrift of databankattest  
• Examen middenjury 

TSO: indien behaald in 5de of 6de leerjaar 
BSO: indien behaald in 6de of 7de leerjaar 

 

Indien je niet voldoende diploma  hebt kunnen wij beroep doen op 
je beroepskennis 

Heb je praktijkervaring als: 
 

• 3 (in hoofdberoep) of 5 (in bijberoep) jaar ervaring als zelfstandig 
ondernemingshoofd in een vennootschap (mits inschrijving in het 
HR of bij land- en tuinbouw zonder inschrijving in HR)  

• 5 jaar ervaring als zelfstandig helper  
• Ervaring als bediende in een leidinggevende functie gedurende 

een periode van 5 jaar.  
• 3 of 5 jaar ervaring als dagelijks bestuurder in een vennootschap 

Indien je ook geen voldoende beroepskennis hebt, dan kunnen wij 
beroep doen op kennis van bedrijfsbeheer van iemand anders: 

 

Kan iemand anders het bewijs van kennis van bedrijfsbeheer voor 
je leveren? 

Jijzelf voldoet niet aan de eisen om het bewijs van kennis bedrijfsbeheer 
te voldoen. 

Naast jezelf , kunnen echter de volgende personen dit bewijs leveren: 

• Je echtgeno(o)t(e),wettelijk samenwonende partner of partner 
met wie u reeds 6 maanden officieel samenwoont;  

• een familielid (bloed- of aanverwant) tot en met de derde graad; 
• een bediende met een arbeidscontract van onbepaalde duur die 

het dageljks beheer van de zaak daadwerkelijk uitoefent. 

Kan één van deze personen het bewijs van kennis bedrijfsbeheer 
leveren? 

Je kan je bewijs bedrijfsbeheer niet leveren en ook derden kunnen 
dit niet voor je doen. 
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Kan je niet de juiste diploma's voorleggen en kunnen ook 
derden dat niet voor je doen, dan volg je best een opleiding aan 
één van de Syntra of bij de Centra voor Volwassenenonderwijs. 
Alternatief is dat je een examen doet bij de Centrale 
Examencommissie of je laat de beroepskennis bewijzen door 
een aangestelde. Een aangestelde moet daadwerkelijk bij de 
technische leiding - ingeval bewijs beroepskennis - van het 
bedrijf betrokken zijn.  

Het ondernemingsloket  
 
Tot voor kort moest je voor de oprichting van je zaak aankloppen bij diverse 
overheden. Een hele reeks formaliteiten moesten op verschillende plaatsen 
afzonderlijk gebeuren. Je werd soms van het kastje naar de muur gestuurd. 
Kortom, een zaak formeel oprichten was een bezigheid die je heel wat 
energie en tijd kostte.  
Vanaf 1 juli 2003 veranderde dit volledig. Want voortaan kan het veel 
eenvoudiger. Nu kan je voor de meeste formaliteiten terecht bij B&A ADVIES 
BVBA (www.boekhouder.be) 

Startvoorwaarden  
 
Om te beginnen met een eigen zaak zijn er een aantal vereisten waaraan 
voldaan moet worden. In de eerste plaats zijn er een aantal algemene 
vereisten.  
Je moet bijvoorbeeld minimum 18 jaar zijn, bekwaam zijn en een bewijs van 
kennis van bedrijfsbeheer kunnen voorleggen. 
Maar voor sommige beroepen komt er meer bij kijken. We denken hierbij 
vooral aan bepaalde vergunningen, bijkomende uitoefeningsvoorwaarden, 
registraties, enzovoort. 
We geven je hier een eerste overzicht van deze voorwaarden.  
Over al deze onderwerpen vind je meer gedetailleerde informatie elders op 
deze site. Kijk dus zeker nog even rond! 

Bewijs van kennis van bedrijfsbeheer 1/2  
 
Voor de meeste beroepen is er een bewijs van kennis van bedrijfsbeheer 
vereist.  
Als bewijs hiervan gelden onder andere een getuigschrift bedrijfsbeheer, ieder 
diploma van het hoger onderwijs, bepaalde internationale getuigschriften, ...  
Beschik je echter niet over deze akten of getuigschriften, maar wel over een 
praktijkervaring, dan kan je ook hiermee je basiskennis bewijzen. 

Bewijs van kennis van bedrijfsbeheer 2/2  
 
Naast jezelf kunnen ook je echtgeno(o)t(e), samenwonende partner of 
diegene die het dagelijks bestuur uitoefent in de onderneming dit bewijs 
leveren.  
Er bestaan ook een aantal vrijstellingen voor dit getuigschrift, bijvoorbeeld 
voor zijn partner bij het overlijden van de ondernemer en overname 
(tijdelijk). 
Voor meer gedetailleerde informatie hieromtrent verwijzen we naar elders op 
de site. 
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Bewijs van beroepskennis  
 
Voor een bepaald aantal gereglementeerde beroepen is er naast het bewijs 
bedrijfsbeheer, ook een bewijs van beroepskennis nodig. Om deze laatste te 
bewijzen volstaan doorgaans de voor dat beroep vereiste diploma's of 
getuigschriften. Ook hier kan ervaring in sommige gevallen een geldig 
alternatief zijn.  
Op dit moment zijn er 3 clusters van gereglementeerde beroepen.  
Ook hier geldt er in een aantal gevallen een (tijdelijke) vrijstelling. 

Bijkomende verplichtingen  
 
Voor sommigen beroepen kunnen er bijkomende verplichtingen gelden. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn de milieuvergunning, de vergunning voor 
grote verkoopruimtes, de vergunning voor het fabriceren of in handel 
brengen van voedingswaren, een registratie voor aannemers, enz.  
Ook kunnen er bijzondere beroepsuitoefeningsvoorwaarden gelden.  
Voor dienstverlenende intellectuele beroepen bijvoorbeeld gelden meestal 
specifieke reglementeringen. Zij moeten onder andere een erkenning 
aanvragen via hun orde of beroepsinstituut ter bescherming van hun 
beroepstitel. 

Inschrijving in de Kruispuntbank  
 
Als startende zelfstandige moet je je onderneming inschrijven in de 
Kruispuntbank van de Ondernemingen. Hiervoor kan je terecht bij het 
ondernemingsloket. Je krijgt dan een uniek ondernemingsnummer. Dit 
nummer zal na verloop van tijd alle andere identificatienummers vervangen. 
De Kruispuntbank vervangt het vroegere handels- en ambachtsregister.  
De overheid gebruikt voortaan het unieke ondernemingsnummer in alle 
communicatie naar jou toe. 

Openen van een zichtrekening  
 
Als zelfstandig handelaar of vakman moet je een zichtrekening hebben bij een 
in België gevestigde bank, spaarkas of bij de Post. De rekening moet op jouw 
naam staan.  
Het nummer van deze rekening en de naam van de financiële instelling moet 
je vermelden op al uw facturen, brieven, bestelbons, enzovoort.  
Doe je dat niet, dan kan je slechte betalers geen nalatigheidsintresten 
aanrekenen. 

Activering BTW  
 
Zodra je je ingeschreven hebt in de Kruispuntbank en je 
ondernemingsnummer gekregen hebt, moet je ook je BTW-status activeren. 
Ook dit gebeurt via een erkend ondernemingsloket. A&B ADVIES bvba kan je 
helpen met dergelijke aansluiting bij een ondernemingsloket van je wens. 

Het ondernemingsnummer doet dan dienst als BTW nummer. 

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds  
 
Als zelfstandige, in hoofd- én bijberoep, moet je je ook aansluiten bij een 
sociaal verzekeringsfonds. Dit fonds int de sociale bijdragen die je moet 
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betalen en zorgt ervoor dat de uitkeringen correct gebeuren.  
De aansluiting moet gebeuren binnen de 90 dagen na het starten van je 
zaak. Je kan hiervoor terecht bij B&A ADVIES BVBA of www.boekhouder.be.  
De aansluiting kan je online regelen in het startersloket bij het onderdeel 
'formaliteiten' op deze site. 

Aansluiting bij een ziekenfonds  
 
Om in orde te zijn met je ziekteverzekering ben je verplicht je aan te sluiten 
bij een ziekenfonds. Als je al aangesloten bent (dit is meestal het geval) dien 
je een wijziging van je statuut te melden. 

Extra formaliteiten voor vennootschappen 1/2  
 
Wanneer je start met een vennootschap, gelden een aantal extra 
verplichtingen.  
Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt opgericht met een 
notariële akte. Er moeten dus statuten opgemaakt worden, die je neerlegt bij 
de notaris. Die zorgt voor publicatie van de statuten in het Belgisch 
Staatsblad. De notaris kan de oprichtingsakte pas opstellen nadat hij een 
bankattest heeft ontvangen. Dit bankattest geeft aan dat het vereiste 
oprichtingskapitaal gestort werd. 

Extra formaliteiten voor vennootschappen 2/2  
 
Als je een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht, moet je 
bovendien een financieel plan opmaken en overmaken aan de notaris. Bij een 
failissement binnen de drie jaar na oprichting kan de rechter dit financieel 
plan opvragen. Als dan blijkt dat je onvoldoende maatschappelijk kapitaal 
voorzag, kan de beperkte aansprakelijkheid opgeheven worden. Bij een 
V.O.F., een gewone Comm. Venn. en een CVOA volstaat een onderhandse 
akte. Er is dan ook geen financieel plan en bankattest vereist. Je moet in dat 
geval wel zelf zorgen voor de publicatie van de statuten. 

Extra formaliteiten bij aanwerving van personeel  
 
Bij het aanwerven van personeel dien je als werkgever aan een aantal 
verplichtingen te voldoen: 
- Aanvragen van een aansluitingsnummer bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid (RSZ)  
- Afsluiten van een verzekering arbeidsongevallen  
- ...  
 
Meer informatie hierover vind je op de website van www.boekhouder.be 

Bijkomende verzekeringen en pensioen  
 
In vergelijking met het sociaal zekerheidsstelsel voor werknemers en 
ambtenaren is het sociaal statuut der zelfstandigen slechts een 
minimumstelsel. Daarom wordt aangeraden zich aanvullend te laten 
verzekeren. Ook voor pensioenen is er een aparte regeling voor zelfstandigen, 
maar het is wel mogelijk deze persoonlijk aan te vullen.  
Daarnaast loop je als zelfstandige andere risico's dan een loontrekkende. Er is 
een hele waaier van verzekeringen beschikbaar, we raden aan om deze toch 
even te overlopen zodat je je bewust bent van de risico's die je loopt en kan 
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evalueren of bepaalde verzekeringen wel of niet interessant zijn. 

Het ondernemingsloket  
 
Bij het ondernemingsloket wordt er nagegaan of je aan alle startvoorwaarden 
voldoet, daarna ontvang je er je ondernemingsnummer. 
Daarnaast kan je bij B&A ADVIES BVBA  ook nog je andere administratieve 
formaliteiten in orde brengen zoals: inschrijving bij BTW of RSZ, inschrijving 
bij het sociale verzekeringsfonds SVMB, inschrijving bij een ziekenfonds, het 
aanvragen van andere vergunningen, ... 
Dit alles met een minimum aan administratie en een maximum aan service! 
Op www.boekhouder.be kan je terecht voor meer info, tarieven, locaties, … 
Je kan er ook een aanvraagformulier voor het opstarten van een nieuwe 
onderneming online invullen. 

Klaar voor de start!  
 
Na de formaliteiten ben je in principe klaar om van start te gaan met je zaak! 
Naast deze verplichtingen zijn er echter ook zaken die je, voor de goede start 
te waarborgen, best even overloopt. Hoewel het niet altijd verplicht is, raden 
wij aan een ondernemingsplan op te stellen om de haalbaarheid van uw zaak 
te onderzoeken. Dit zal ook het verkrijgen van krediet bij een financiële 
instelling vergemakkelijken. Ook kan je heel wat problemen voorzien en 
voorkomen. Het vraagt wel wat werk, maar het loont zeker de moeite. Wil je 
zeker zijn dat je niets over het hoofd ziet, maak dan zeker gebruik van de 
online begeleiding op de starterssite. 

Hulp en advies  
 
Nog even meegeven dat u op onze website www.boekhouder.be  meer 
informatie kan vinden over al deze onderwerpen. Surf dus gerust even rond!  
Daarenboven kan je met vragen en voor advies steeds terecht bij uw 
WOUTER DEVLOO ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT 
www.boekhouder.be Deze staan klaar om te helpen en kunnen ingaan op 
jouw specifieke situatie. Het adres van de adviseur in je buurt vind je via de 
www.boekhouder.be 
Je vindt ook nog een aantal interessante links op de volgende pagina. 

Start ik best in hoofd- of bijberoep? 
Je kan zelfstandig zijn in hoofdberoep of in bijberoep. 

• Je bent zelfstandige in hoofdberoep als je zelfstandig beroep je 
voornaamste of enige bezigheid is.  

• Men beschouwt je als zelfstandige in bijberoep als je naast je 
zelfstandige activiteit gewoonlijk een ander beroep uitoefent. Niet 
de hoogte van het inkomen als zelfstandige is hierbij 
doorslaggevend, noch de aan je zelfstandige activiteit bestede 
tijd. Je bent zelfstandige in bijberoep als je in je andere activiteit 
(als werknemer) minstens halftijdse prestaties levert. In het 
onderwijs komt dat neer op 6/10 van een volledig uurrooster; in 
de openbare sector op halftijdse prestaties die zich minstens over 
200 dagen of 8 maanden per jaar uitstrekken. 

De formaliteiten om te starten als zelfstandige zijn dezelfde in bijberoep 
als in hoofdberoep. Het enige verschil zit hem in de sociale bijdragen 
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die je betaalt. In beide gevallen geldt dat je 19,65% sociale bijdragen 
betaalt.  

• Maar als je zelfstandige in hoofberoep gaat men er sowieso van 
uit dat je 9.792,99EUR per jaar verdient en betaal je sowieso 
500,08EUR sociale bijdragen per kwartaal.  

• Als je zelfstandige in bijberoep bent, gaat men kijken naar je 
effectieve inkomen en betaal je daarop sociale bijdragen. Ligt je 
inkomen lager dan 1.233,14 EUR per jaar, dan betaal je als 
zelfstandige in bijberoep zelfs geen sociale bijdragen.  

Kies ik best voor een éénmanszaak of een vennootschap? 
Eén van de belangrijkste keuzes bij de start van uw activiteiten als 
zelfstandige is de rechtsvorm van je onderneming. Een eerste keuze 
hierbij is deze tussen de eenmanszaak of een vennootschapsvorm, 
indien je voor deze laatste kiest moet je nog beslissen voor welke 
vennootschapsvorm je opteert . 
Je hoort wel eens zeggen dat de vennootschapsvorm voor elke 
onderneming, ongeacht de omvang of sector, de meest geschikte 
rechtsvorm zou zijn. Deze stelling moet je op zijn minst met een 
korreltje zout nemen. Het nut van de vennootschapsvorm voor een 
onderneming hangt immers af van diverse factoren, die aan de 
specifieke situatie van je onderneming moet getoetst worden. 

• Zo is een groot voordeel van de eenmanszaak tegenover de 
vennootschap de vrijheid van de ondernemer. De eenmanszaak 
is namelijk minder onderhevig aan wettelijke verplichtingen 
inzake besluitvorming, winstverdeling, enzovoort. Ook de 
administratieve verplichtingen zijn merkelijk lichter.  

• Daartegenover staat dat de vennootschap van een gunstiger 
fiscaal regime geniet en in de meeste gevallen er de beperkte 
aansprakelijkheid telt. 

Dit zijn slechts enkele belangrijke verschillen tussen deze twee vormen. 

Hieronder hebben we de verschillende rechtsvormen voor jou tegenover 
elkaar gezet in een tabel, aan de hand van de meest relevante 
verschilpunten tussen de verschillende vormen. 
Deze tabellen geven je al een goede richting voor je keuze. Vooraleer 
definitief een keuze te maken raden we je aan even te spreken met 
onze kantoor B&A ADVIES BVBA . Ons adres is Hogeweg 1 9320 
Erembodegem. 

Kies ik best voor een NV of een BVBA? 
We zetten voor jou nog even de relevantste verschilpunten tussen deze twee 
ondernemingsvormen op een rijtje. 

  

  NV 

  

(E)BVBA 
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Minimum aantal 
personen 

  

  

2 

  

  

1 

  

  

Minimum in te brengen 
kapitaal 

  

  

61.500 EUR 

  

  

18.550 EUR 

  

  

Te volstorten kapitaal 

  

  

Minimum 
61.500 EUR 

  

  

BVBA: Ten 
bedrage van 
1/5 met een 
minimum van 

6.200 EUR 
EBVBA: 

minimum 
12.400 EUR 

  

  

De inbreng van kapitaal 

  

  

In geld of in 
goederen 

  

  

In geld of in 
goederen 

  

  

Verificatie 
bedrijfsrevisor bij 
inbreng goederen? 

  

  

Ja 

  

  

Ja 

  

  

Oprichtingsakte 

  

  

Notariële akte 

  

  

Notariële akte 

  

  

Aansprakelijkheid 

  

Beperkt tot de 
inbreng 

Beperkt tot de 
inbreng 
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Aandelen 

  

  

 op naam* 

  

  

 op 
naam 

  

  

Mogelijkheden van 
overdracht van aandelen

  

  

Vrij 
overdraagbaar

  

  

Alleen met 
eenparige 

toestemming 
van de 

vennoten 

  

  

Bestuur 

  

  

Raad van 
bestuur: 

• minim
um 3 
leden 
(aan 
toond
er)  

• Minim
um 2 
leden 
(op 
naam)  

  

  

  

  

1 of meerdere 
zaakvoerders 

  

  

Boekhoudkundige 
verplichtingen 

  

  

Dubbele 
boekhouding 

  

  

Dubbele 
boekhouding 

  

  

Fiscaliteit Vennootschap
sbelasting 

Vennootschaps
belasting 
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Financieel plan 
verplicht? 

  

  

Ja 

  

  

Ja 

  

  

*: Vanaf 1 januari 2008 mag geen enkele NV aandelen "aan toonder" uitgeven. Aandelen d
1 januari 2008 uitgegeven worden moeten steeds op naam staan van de houder. Indien je 
beschikt over aandelen "aan toonder" moeten deze voor 31 december 2013 omgezet worde
aandelen op naam of op een effectrekening geplaatst worden. 

Kies ik best voor een CVBA of een CVOA? 
We zetten voor jou nog even de relevantste verschilpunten tussen deze twee 
ondernemingsvormen op een rijtje. 

  

 CVBA CVOA 

Minimum aantal 
personen 

3 3 

Minimum in te brengen 
kapitaal 

18.550 
€ 

Geen minimumkapitaal 

Te volstorten kapitaal Ten 
bedrage 
van 1/4 
met een 
minimu
m van 
6.200 € 

Niet bepaald 

De inbreng van kapitaal In geld 
of in 

goedere
n 

Geen voorschriften 

Verificatie 
bedrijfsrevisor bij 
inbreng goederen? 

Ja Neen 

Oprichtingsakte Notariël
e akte 

Onderhandse akte 

Aansprakelijkheid Beperkt 
tot 

inbreng 

Onbeperkt en hoofdelijk 
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Aandelen Op 
naam 

Op naam 

Mogelijkheden van 
overdracht 

Niet aan 
derden 
overdra
agbaar 

Niet aan derden 
overdraagbaar 

Bestuur 1 
bestuur
der al 

dan niet 
vennoot

1 bestuurder al dan niet 
vennoot 

Boekhoudkundige 
verplichtingen 

Dubbele 
boekhou

ding 

Dubbele boekhouding 

Fiscaliteit Vennoot
schapsb
elasting 

Vennootschapsbelasting 

Financieel plan 
verplicht? 

Ja Neen 

 
Kies ik best voor een VOF of een VZW? 

We zetten voor jou nog even de relevantste verschilpunten tussen deze twee 
ondernemingsvormen op een rijtje. 

  

  VOF VZW 

Minimum aantal 
personen 

2 3 

Minimum in te brengen 
kapitaal 

Geen 
minimumk

apitaal 

Geen minimumkapitaal 

Te volstorten kapitaal - - 

De inbreng van kapitaal Geld, 
goederen 
of arbeid 

- 

Verificatie 
bedrijfsrevisor bij 
inbreng goederen? 

Neen - 

Oprichtingsakte Onderhan
dse akte 

Onderhandse akte 

Aansprakelijkheid Onbeperkt 
en 

hoofdelijk 

Niet aansprakelijk indien 
normaal beheer 
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Aandelen Geen of 
op naam 

- 

Mogelijkheden van 
overdracht van aandelen

Met 
eenparige 
toestemmi
ng van de 
vennoten 

- 

 

Bestuur Vennoten 
of één of 
meerdere 
zaakvoerd

ers 

Raad van Beheer 

Boekhoudkundige 
verplichtingen 

Vereenvou
digde 

boekhoudi
ng (als 
omzet 

maximum 
495.787,0

4 euro 
(excl. 
BTW)) 

Beperkte boekhouding 
(afhankelijk van sector) 

Fiscaliteit Vennootsc
hapsbelast

ing 

Rechtspersonenbelasting 

Financieel plan 
verplicht? 

Neen Neen 

 
Wat zijn de voor- en nadelen als ik kies voor een vennootschap? 

Eerst even de definitie van de vennootschap 
volgens het Wetboek van Vennootschappen: 
Een vennootschap wordt opgericht door een 
contract op grond waarvan twee of meer 
personen overeenkomen iets in gemeenschap 
te brengen met als doel één of meer 
nauwkeurig omschreven activiteiten uit te 
oefenen en met het oogmerk aan de 
vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks 
vermogensvoordeel te bezorgen.  

In de gevallen bepaald in dit wetboek, kan zij 
worden opgericht door een rechtshandeling 
uitgaande van één persoon die goederen 
bestemt tot één of meer nauwkeurig 
omschreven activiteiten.  

In de gevallen bepaald in dit wetboek kan de 
vennootschapsakte bepalen dat de 
vennootschap niet is opgericht met het 
oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of 
onrechtstreeks vermogensvoordeel te 
bezorgen.' 
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De keuze voor een vennootschap brengt 
voor- en nadelen mee. 

Voordelen  

• Rechtspersoonlijkheid: de 
vennootschap heeft eigen rechten en 
plichten.  

• Voor bepaalde vennootschapsvormen 
geldt een beperkte aansprakelijkheid.  

• Fiscaliteit: Het belastbaar resultaat 
wordt belast in het stelsel van de 
vennootschapsbelasting. Voor KMO's 
bestaat hier een zgn. 'verlaagd 
opklimmend' tarief. Het fiscaal 
voordeel van een vennootschap ligt 
echter niet zozeer in de lagere 
tarieven maar in de mogelijkheid te 
streven naar een optimale 
inkomstenmix. De inkomsten van 
vennootschap en individu kunnen 
zodanig worden georganiseerd dat in 
totaal zo weinig mogelijk belastingen 
worden betaald, en jarenlang een zo 
stabiel mogelijk inkomen wordt 
genoten  

• Alle afspraken tussen partners die 
samenwerken in de zaak staan 
duidelijk op papier.  

• De vennootschap biedt een aantal 
interessante mogelijkheden om vóór 
het overlijden een goede 
opvolgingsregeling uit te dokteren.  

Nadelen 

• Formele besluitvorming en 
procedures.  

• Meer juridische en administratieve 
verplichtingen dus meer kosten. De 
oprichting is voor de meeste 
vennootschapsvormen door diverse 
wettelijke verplichtingen duurder dan 
het starten met een eenmanszaak.  

• Boekhoudkundige verplichtingen. 

 

Wat zijn de voor- en nadelen van de 
handelszaak of eenmanszaak? 

In het dagdagelijks spraakgebruik staat 
de term ‘handelszaak’ of eenmanszaak 
voor een onderneming die, in 
tegenstelling tot de vennootschap, geen 
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aparte rechtspersoonlijkheid bezit. Er is 
dus ook geen duidelijke splitsing tussen 
het privé-vermogen van de handelaar en 
het vermogen van de zaak. 

Voordelen 

• Beslissingen kunnen op een snelle 
en weinig formele manier 
genomen worden.  

• Omdat alle winst van de 
eenmanszaak wordt belast in 
functie van de natuurlijke 
persoon-ondernemer, komt het 
batig saldo na belastingen bij die 
ondernemer zelf terecht. Je 
beslist zelf of en hoeveel je 
hiervan investeert in de zaak  

• Beperkte administratieve en 
boekhoudkundige verplichtingen. 

Maar er zijn ook nadelen 

• Geen specifieke juridische 
structuur. Je bent onbeperkt 
aansprakelijk en staat met je 
volledige persoonlijke vermogen 
in voor de verbintenissen van de 
onderneming.  

• Opvolging en overname: het 
uitwerken van een preventieve 
opvolgingsregeling heeft de 
meeste kans op slagen als je 
onderneming de 
vennootschapsvorm heeft 
aangenomen.  

• Inkomstenbelastingen: alle 
inkomsten van de onderneming 
worden belast via de 
personenbelasting van de 
ondernemer zelf. Er is geen 
aparte fiscale aangifte en aanslag 
voor de eenmanszaak.  

 
Wat is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
((E)BVBA)? 

Oorspronkelijk bestonden er belangrijke verschillen tussen de BVBA en de 
naamloze vennootschap (NV). Een hele serie wetswijzigingen heeft het 
onderscheid tussen NV en BVBA steeds meer vervaagd. Het belangrijkste 
juridisch verschilpunt dat overblijft ligt in het "besloten" karakter van de 
BVBA. Dit wil zeggen dat de overdracht van aandelen aan strikte regels 
gebonden is. Bovendien is het vereiste minimumkapitaal lager in de BVBA 
dan in de NV. 
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Iedere handelaar, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep kan ook 
alleen een vennootschap oprichten. Deze eenpersoonsvennootschap moet 
de vorm aannemen van een BVBA. Alle bepalingen die gelden voor een 
gewone BVBA blijven in principe gelden voor een eenpersoons-BVBA.  

Voordelen 

• Een (E)BVBA kan opgericht worden door 1 vennoot.  
• Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun 

inbreng.  
• De aandelen zijn slechts onder zeer strikte voorwaarden 

overdraagbaar. 

Nadelen 

• Notariële akte nodig voor de oprichting van (E)BVBA.  
• Boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zijn zwaarder. 

Wat is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
((E)BVBA)? 

Oorspronkelijk bestonden er belangrijke verschillen tussen de BVBA en 
de naamloze vennootschap (NV). Een hele serie wetswijzigingen heeft 
het onderscheid tussen NV en BVBA steeds meer vervaagd. Het 
belangrijkste juridisch verschilpunt dat overblijft ligt in het "besloten" 
karakter van de BVBA. Dit wil zeggen dat de overdracht van aandelen 
aan strikte regels gebonden is. Bovendien is het vereiste 
minimumkapitaal lager in de BVBA dan in de NV. 

Iedere handelaar, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep kan 
ook alleen een vennootschap oprichten. Deze 
eenpersoonsvennootschap moet de vorm aannemen van een BVBA. Alle 
bepalingen die gelden voor een gewone BVBA blijven in principe gelden 
voor een eenpersoons-BVBA.  

Voordelen 

• Een (E)BVBA kan opgericht worden door 1 vennoot.  
• Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun 

inbreng.  
• De aandelen zijn slechts onder zeer strikte voorwaarden 

overdraagbaar. 

Nadelen 

• Notariële akte nodig voor de oprichting van (E)BVBA.  
• Boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zijn 

zwaarder. 

Wat is een coöperatieve vennootschap? 
De wet van 20 juli 1991 maakt een onderscheid tussen de coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) en de coöperatieve 
vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid (CVOA). 
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Voordelen 

• Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk voor het bedrag van hun 
inbreng in de CVBA.  

• De vennoten kunnen gemakkelijk in- en uittreden. 

Nadelen 

• Notariële akte nodig voor de oprichting van een CV (met beperkte 
aansprakelijkheid).  

• Heeft gezien het groot aantal faillissementen een vrij slecht 
imago. 

Wat is de gewone commanditaire vennootschap (Comm.V.)? 
De gewone commanditaire vennootschap of Comm.V. verschilt van de 
V.O.F. omdat er naast de ‘beherende vennoten’ ook ‘stille vennoten’ of 
geldschieters bestaan. De stille vennoten hebben, in tegenstelling tot de 
onbeperkt aansprakelijke beherende vennoten, een beperkte 
aansprakelijkheid. 

Voordelen 

• De voordelen zijn dezelfde als bij de V.O.F. met dit verschil dat 
de stille vennoten enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden 
voor hun inbreng. 

Nadelen 

• De nadelen zijn dezelfde als bij de V.O.F. met dit verschil dat de 
stille vennoten zich in principe niet openlijk kunnen inlaten met 
het beheer van de vennootschap. Indien zij dit wel doen, 
worden zij onbeperkt aansprakelijk.  

• De Comm.V. mag geen winst uitkeren zo lang er overgedragen 
verlies is. 

 

Wat is de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.V.A.)? 
De commanditaire vennootschap op aandelen heeft, net zoals een 
gewone commanditaire vennootschap, "stille" vennoten en "beherende" 
vennoten. Het grote verschil met de gewone commanditaire 
vennootschap is dat de aandelen net zoals in de NV makkelijk 
overdraagbaar zijn. Deze vennootschapsvorm combineert de voordelen 
van een personenvennootschap (stabiel bestuur) met deze van een 
kapitaalvennootschap (aandelen makkelijk overdraagbaar).  

Voordelen 
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• De aandelen zijn makkelijk overdraagbaar.  

Nadelen 

• De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk 
voor alle schulden van de vennootschap.  

• De Comm.VA moet opgericht worden bij notariële akte.  
• De Comm.VA moet voldoen aan alle boekhoudkundige 

verplichtingen inzake publicatie, enz.  

 

Wat is de vennootschap onder firma (V.O.F)? 
De vennootschap onder firma is de eenvoudigste vennootschapsvorm. Het 
is een zuivere personenvennootschap.  

Dit betekent dat in principe: 

• De vennootschap ontbonden wordt door het overlijden van een 
vennoot.  

• De vennoten hun aandeel niet kunnen verkopen of schenken 
zonder akkoord van de medevennoot.  

• Alle beslissingen met éénparigheid genomen worden. 

Voordelen 

• De oprichting van een V.O.F. kan via een onderhandse akte. Er is 
een minimum aan formele regels en je hoeft geen notaris in te 
schakelen.  

• De aandelen zijn niet overdraagbaar aan derden zodat het 
familiaal karakter gewaarborgd blijft.  

• Beperkte verplichtingen inzake openbaarmaking van stukken. 

Nadelen 

• Alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de 
schulden van de V.O.F.  

• Het faillissement van de V.O.F. brengt eventueel het faillissement 
van de vennoten met zich mee. 
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