
Xerius startersgids
De voorbereiding voor je eigen zaak



Wanneer mag je een eigen zaak beginnen? 
Ontdek de voorwaarden vanaf pagina 4.

Stel je businessplan op.
Lees de praktische tips 

vanaf pagina 7.

Wat met je financiële plaatje? 
Ontdek het vanaf pagina 16. 

Kies de boekhouder of 
accountant die bij je past. 

Ga naar pagina 22.

Voor welke ondernemingsvorm ga je:  
eenmanszaak of vennootschap? 
Lees er alles over op pagina 28.

Belangrijke info bij je opstart:
• Jezelf verzekeren als zelfstandige.
• De btw voor jou uit de doeken gedaan.
• De sociale bijdragen van naald tot draad.

Een goede voorbereiding is de beste start
Dit boekje gidst jou pagina na pagina naar je eigen zaak, zonder ook 
maar één stap over te slaan. We beginnen uiteraard bij het begin: 
de voorbereiding. Heb je een businessplan nodig? Een boekhouder? 
Hoe ziet je financiële plaatje eruit? Kies je voor een eenmanszaak of 
vennootschap? We stomen jou perfect klaar voor de volgende fase:
de ondernemingsvorm die bij je past in de steigers zetten.

Stappenplan naar jouw eigen zaak
Heb je deze gids doorgenomen? Dan is het tijd voor je volgende 
stap: de formaliteiten vervullen om effectief van start te gaan.  
Er zijn een aantal vragen te beantwoorden. En een aantal stappen 
te zetten. De ene verplicht, de andere niet. Een handig overzicht vind 
je in onze tweede startersgids: je start als zelfstandig ondernemer.
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Een eenmanszaak opstarten? 
Dat doe je in 6 stappen.

Een vennootschap opstarten? 
Dat doe je in 6 stappen.
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Eerst en vooral:  
wanneer mag je een 
eigen zaak beginnen?
De drempel om te starten als zelfstandige is lager dan ooit, zeker in Vlaanderen.

Om een eigen zaak te starten moet je aan deze voorwaarden voldoen:
• Woon je in Vlaanderen? Dan volstaat het dat je ouder bent dan 18 jaar.  

Want vanaf je 18de levensjaar kan je een ondernemingsnummer aanvragen. 
Aansluiten als zelfstandige kan je vanaf 1 september in het jaar waarin je 18 wordt. 

• Wil je starten in Brussel of Wallonië? Dan moet je aantonen dat je beschikt over  
de basiskennis bedrijfsbeheer en mogelijk ook beroepskennis. 

• Ben je geen burger van de Europese Economische Ruimte (EER) en wil je in België 
als zelfstandige aan de slag? Dan heb je misschien een beroepskaart nodig.
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Filip Martin
Handelaar
Antwerpen
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Stel je businessplan op
Een businessplan, een aanrader voor elke starter
Het businessplan – ook wel ondernemingsplan genoemd –  
is voor je bedrijf wat een goede trailer is voor een film.  
Je maakt duidelijk waarover het gaat, je vertelt wie er allemaal 
meespeelt en je geeft goesting naar meer. In je businessplan 
geef je het antwoord op enkele cruciale vragen.

Hoe begin je concreet aan je businessplan?
Dat doe je door jezelf de juiste vragen te stellen. Als je die vragen 
eerlijk beantwoordt en toelicht, krijg jij – net als je potentiële partners 
en investeerders – een helder beeld van de haalbaarheid van  
jouw plannen.

Een handig hulpmiddel hiervoor is het Business Model Canvas.  
Aan de hand van 9 bouwstenen geef je een antwoord op de vraag 
hoe je zaak waarde creëert, levert en behoudt. Eenmaal je weet 
waarvoor de negen bouwstenen staan, ben je in staat om je 
businessmodel constant aan te passen. Hierdoor kan je inspelen 
op de behoefte van de markt en zo de concurrentie voor blijven.
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Schepen in havens zijn veilig.
Maar daar zijn schepen niet
voor gemaakt.

Alban Sefa 
Horeca-uitbater
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Wie zijn je klanten?  
(Customer segments) 
Het bepalen van de juiste doelgroep waaraan je producten 
of diensten verkoopt, is heel belangrijk. Beschrijf de 
karakteristieken, zoals leeftijd, geslacht, interesses, 
gewoontes ... van een (potentiële) klant. Groepeer je 
klanten in segmenten om makkelijker in te spelen op  
de verschillende behoeften van specifieke klanten. 

Vragen om te stellen:
• Wie zijn je klanten? En welke 

klantengroepen wil je bedienen? 
• Wat zijn de behoeften van deze klanten(groepen)? 
• Hoe ziet hun aankoopgedrag (behoeften, 

koopkracht, bestedingspatroon ...) eruit en wat 
kan hun aankoopbedrag beïnvloeden? 

Wat bied je aan? (Value proposition)
Je waardepropositie beschrijft wat je product of dienst 
aan waarde levert aan je klant. Dit is het fundament van  
je onderneming. De waardepropositie vertelt 
waarin jij het verschil maakt ten opzichte van je 
concurrenten. En dus ook de reden waarom klanten 
jouw onderneming boven een andere verkiezen. 

Vragen om te stellen:
• Welke producten/diensten bied je je klanten aan? 
• Welke problemen van de klant los je op 

en in welke behoeften voorzie je?  
• Waarom denk je dat je project zal slagen 

(vernieuwend concept, ‘gat in de markt’ ...)? 
• Waarom zou de klant je producten/diensten 

aankopen en niet die van je concurrenten? 
• Welke elementen maken je zaak en/of producten voor  

de klant uniek?

En dan nu: zelf aan de slag
Bij deze brochure vind je een blanco 
Business Model Canvas. Daarmee kan jij 
de 9 bouwstenen invullen voor je eigen 
project, als gps voor het vervolg van jouw 
boeiende avontuur. Als je de kwesties in 
onze voorbeelden eerlijk beantwoordt 
en toelicht, krijg jij – net als je potentiële 
partners en investeerders – een helder 
beeld van de haalbaarheid van je plannen.

Inspiratie nodig? Tik op Google de 
woorden “business model canvas” in, en  
je bent meteen vertrokken. Of ga aan 
de slag in Xerius Drive en doorloop 
het handige stappenplan.

Hoe bereik je je klanten? (Channels) 
Een goed marketingplan is een absolute must om te 
bepalen via welke wegen de klant in contact komt 
met jou. Dit bepaalt namelijk op welke manier de 
klant onderdeel wordt van je verkoopcyclus.

Vragen om te stellen:
• Waar bevinden je klanten zich?
• Via welke kanalen kan je ze bereiken en op de 

hoogte houden van je aanbod? (bv. social media, 
events, e-mail, netwerking, SEO, blog ...)

• Welk imago wil je uitstralen en hoe zal je dit bereiken? 
• Heb je al een huisstijl (logo, slogan, eenvormige lay-out en 

kleurgebruik, inrichting, stijl van omgang met klanten ...)?
• Aan welke criteria moet je vestigingsplaats voldoen 

op het vlak van bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, 
passage, uitbreidingsmogelijkheden, toegankelijkheid, 
zichtbaarheid, sfeer en inrichting, uitstraling ...?
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Waaruit haal je je inkomsten?  
(Revenu streams)
Zonder inkomsten kan je als ondernemer niet overleven. 
Spendeer voldoende tijd aan het nauwkeurig bepalen  
van je belangrijkste inkomstenbronnen, 
zodat je weet waar je voorstaat.

Vragen om te stellen:
• Waar verdien je je geld mee?
• Hoeveel klanten heb je nodig?
• Hoeveel omzet moet je draaien om winst te maken? 
• Wat zijn je belangrijkste inkomstenbronnen?
• Zijn er nog andere mogelijke inkomstenbronnen?

Hoe hou je contact met je 
klanten? (Customer relationships)
Om een goede relatie met je klanten te 
onderhouden, moet je bepalen via welke 
kanalen je met hen in contact zal staan.

Vragen om te stellen:
• Op welke manier willen je klanten gecontacteerd 

worden? (internet, eigen website, beurzen, 
mailings, flyers, advertenties, via partners, 
discussiefora, sociale media ...)

• Hoe zal je de kwaliteit van je producten/ 
diensten garanderen (garantie, service, dienst  
na verkoop …)?

• Hoe verloopt de interactie?

Wat heb je nodig?  
(Key resources)
Het geheel van middelen en mensen die de 
onderneming nodig heeft om zaken te doen. 

Vragen om te stellen:
• Welke mensen en middelen zijn cruciaal om 

toegevoegde waarde te kunnen leveren aan je klanten?
 • Fysieke middelen: kantoorruimte, computers, auto ...
 • Intellectuele middelen: patenten, auteursrechten ...
 • Menselijke middelen: kennis en skills
 • Financiële middelen: kredieten, cash …
• Met hoeveel voorraad zal je starten per productgroep?

Taib Elmlali
Kapper
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Wie zal je helpen? (Key partners)
Jij moet je focussen op je kernactiviteiten en kan daardoor 
niet alles zelf doen. Daarom heb je partnerships nodig 
om succesvol te zijn en te kunnen groeien. Dit zijn externe 
partijen, andere bedrijven, leveranciers ... die je nodig 
hebt om voldoende meerwaarde te leveren aan je klant.

Let op: het gaat hier niet om leveranciers die makkelijk 
inwisselbaar zijn – zoals een groothandel – maar over 
partners met speciale kennis of capaciteiten die jij niet hebt.

Vragen om te stellen: 
• Met welke leveranciers zal je samenwerken en  

waarom (betalingstermijnen, service, imago, 
kwaliteit, ligging, leveringsvoorwaarden ...)?

• Welke andere partners kunnen je helpen om nog 
meer waarde te creëren voor je klanten?

Wat zijn je belangrijkste 
kosten? (Cost structure)
De kostenstructuur geeft alle kosten weer  
die nodig zijn om het businessmodel te laten 
werken. Zowel de vaste als de variabele.  
Niet vergeten dat je eigen tijd ook een kost is.

Vragen om te stellen:
• Wat zijn je belangrijkste kosten?
• Welke kosten zijn vast en welke variabel?
• Waar zijn er besparingen mogelijk/nodig?
• Zijn er segmenten met veel kosten 

en relatief weinig inkomsten?

Waarom is een 
businessplan belangrijk?
Je moet geen ondernemingsplan 
opstellen, maar je scoort er goede 
punten mee bij iedereen die nuttig 
kan zijn voor jouw zaak, zoals 
investeerders en eventuele partners. 
Bovendien is het de toetssteen van 
je onderneming waar je altijd op kan 
terugvallen om je zaak richting te geven.

Eén onderdeel van je ondernemingsplan 
is wel absoluut noodzakelijk:  
het financiële luik. Je moet immers 
vooraf weten hoe je de opstart van je zaak 
betaalt. Hoeveel denk je te verdienen? 

Volstaat dat voor de huur van je pand 
en de aankoop van materiaal? Moet je 
geld lenen bij een bank of een andere 
instelling? In dat geval moet je een 
sluitend financieel plan op tafel leggen.

Wat doe je en hoe doe je het? 
(Key activities)
Dit is een beschrijving van de belangrijkste 
activiteiten die een onderneming moet doen om te 
zorgen dat haar businessmodel werkt. Door unieke 
strategische acties te ondernemen, voeg je kwaliteit 
toe aan je product. Denk aan de expertise die je 
hebt, de technologie die je gebruikt, enzoverder.

Vragen om te stellen:
• Wat zijn je belangrijkste activiteiten?
• Hoe zorgen deze voor de nodige meerwaarde in de 

kwaliteit van je product, het onderhouden van de relatie 
met je klant en bij het werven van nieuwe klanten?

• Wie neemt er welke taak op zich en welke taken 
kunnen uitbesteed worden aan andere partijen?
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Van kassa naar passie:  
het verhaal van Lieske

Lieske Dutron moest en zou zelfstandige 
worden. Dat stond in de sterren 
geschreven sinds haar tijd als jobstudent. 

“Ik stond achter de kassa van een 
supermarkt. Dat was voor mij echt 
werken. Toen wist ik al dat ik iets anders 
wilde. Ik wou de vrijheid om iets op te 
bouwen voor mezelf. Een werk met meer 
zingeving, waarbij ik iets kon betekenen 
voor mensen, voor kinderen. Zodat zij later 
met een blij gevoel aan mij terugdenken, 
omdat ik hen heb kunnen helpen.”

En dus volgde Lieske haar roeping, en 
werd zij zelfstandig logopediste. “Het is 
echt een passie. Ik kan me absoluut niet 
inbeelden dat ik iets anders zou doen.”

Momenteel maakt Lieske deel uit van 
een groepspraktijk. Een eigen stek 
opzetten is de bedoeling, maar zij kijkt 

Ik kan me absoluut 
niet inbeelden dat ik 
iets anders zou doen.

nog even de kat uit de boom. “Ik wil eerst 
nog wat meer kennis opdoen over alle 
administratie die daar komt bij kijken. Hoe 
zit het met getuigschriften? Hoe verloopt 
de samenwerking met de mutualiteiten? 
Hoe stel ik een waterdichte factuur op? 
In de opleiding wordt daar maar even 
bij stilgestaan, terwijl het echt om 
fundamentele zaken gaat voor mij  
als zelfstandige.”

Dat brengt heel wat heen-en-weergeloop 
met zich mee. En je krijgt niet overal de 
uitleg die nodig is, aldus de logopediste. 
Over één adres is ze echter in de wolken. 

Mijn tip aan Xerius: blijf 
zoveel mogelijk info-
sessies organiseren

“Xerius was het enige sociaal 
verzekeringsfonds waar ik me echt 
geholpen voelde. Ze namen uitgebreid de 
tijd om alles voor mij uit te leggen en in orde 
te brengen. Ook hun website is erg duidelijk, 
ik vond er altijd de info die ik zocht.”

Dat doet plezier, zo’n pluim op 
onze hoed. Heb je nog een tip voor 
onze service, beste Lieske?

“Ja hoor. Blijf zoveel mogelijk infosessies 
organiseren. Die zijn heel leerrijk en 
praktisch, je kan meteen aan de slag met 
de input die je krijgt. En je komt er  
in contact met andere starters. Dat geeft 
een fijn gevoel. Je staat er niet alleen voor, 
nog anderen wagen de sprong.  
Die solidariteit geeft een goed gevoel.”
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Wat met je financiële plaatje?
Je financieel plan
Is je project financieel haalbaar? Op die vraag geef je een antwoord in je financieel plan.  
Voor sommige vennootschapsvormen (bv, nv, cv) is het financiële plan verplicht.  
Maar zelfs als het niet verplicht is voor jouw onderneming is het een nuttige oefening.  
Met een uitgekiend financieel plan sta je immers steviger in je schoenen 
als je onderhandelt met mogelijk partners en financierders.

De naam zegt het al. Je financieel plan is maar een plan en staat niet in steen gebeiteld. 
Je maakt het zo realistisch mogelijk, eventueel met de hulp van een boekhouder of 
andere financiële experts. Maar het blijft een schatting en je kan altijd bijsturen. 

Je financieel plan omvat volgende onderdelen:
•  Middelen:

Hoeveel geld heb je nodig om je zaak te starten?
Hoeveel eigen middelen kan of wil je inbrengen?
Hoeveel kapitaal moet je bij anderen zoeken? 

•  Inkomsten:
Welke opbrengsten verwacht je, geschat over de tijd?
Kan je rekenen op eventuele steunmaatregelen?

•  Kosten:
Wat zijn de kosten om je onderneming draaiende te houden? Je hebt:

• Eenmalige kosten
• Vaste kosten die periodiek terugkeren, bv. de huur van je pand
• Variabele kosten, denk aan voorraden en kosten die variëren met de productie

TIP
Je moet geen Einstein zijn om een 
financieel plan op te stellen. Vooral 
niet omdat je in Xerius Drive een handige 
module vindt waarmee je perfect de kosten 
berekent die bij je zaak komen kijken.  
Zo weet jij meteen ook welke omzet je 
moet draaien om de balans in evenwicht 
te brengen. Of beter nog: naar de 
andere kant te doen overslaan.

xerius.be/drive

3

Lien VanDerBorght
Begrafenisonderneemster
Vlaams-Brabant
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Je eerste stap: aankloppen bij de bank

Blijkt je eigen inbreng te krap, dan is 
een lening meestal een logische stap. 
Daarvoor kan je uiteraard aankloppen bij 
de bank. Beperk je niet tot de grootbanken 
en ga zeker langs op verschillende 
adressen. Je staat ervan versteld hoeveel 
voordeliger je af kan zijn door banken te 
vergelijken en tegen elkaar uit te spelen.

Naast deze klassieke financiering bestaat 
er ook een waaier aan financiële subsidies, 
premies en andere steunmaatregelen.  
Deze alternatieve kanalen zijn vaak een 
zeer interessante geldbron voor starters. 

Welke extra steunmaatregelen kan jij genieten als starter?

Financiële oplossingen via PMV/z van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
• Startlening+
 Is je kmo jonger dan 4 jaar? Doe dan een beroep op deze financiering voor 

materiële, immateriële en financiële investeringen. Je kan tot 100.000 euro 
lenen, met een looptijd van 3 tot 10 jaar en een vaste rente van 3%.

• Winwinlening
 Met de Winwinlening leen je geld van Jan met de pet, die mee de vruchten 

plukt wanneer je zaak op volle toeren draait. De Vlaamse overheid wil zo 
particulieren aanmoedigen om te investeren in startende ondernemingen.

• Cofinanciering
 Bij cofinanciering, vroeger gekend als kmo-financiering, leen je tot maximaal 

350.000 euro PMV/z. De interest voor deze lening is 3%. Deze lening combineer 
je altijd met een financiering van een bank, een investeringsfonds of een 
particulier die lid is van het Vlaams netwerk van Business Angels (BAN).

• Waarborgregeling
 Heb je een sterk businessplan, maar kan je je bank te weinig zekerheid bieden om  

je een lening te geven? Trek ze dan over de streep met een waarborg van PMV/z.  
Zo laat je tot 75% van je bankkrediet afdekken. In ruil betaal je een éénmalige premie. 
Die wordt berekend in functie van de omvang en de looptijd van de waarborg.

Meer info over deze financieringen vind je op

Kmo-portefeuille
Met deze subsidies betaalt de Vlaamse overheid een gedeelte  
van de kosten wanneer jij een opleiding volgt of advies inwint  
over ondernemen, innoveren en internationaliseren.

Je leest er alles over op

Subsidiedatabank
Een compleet overzicht van alle steunmaatregelen op 
provinciaal, Vlaams, federaal en Europees niveau vind je in  
de subsidiedatabank van het Agentschap Innoveren  
& Ondernemen.  

Je bekijkt deze databank op volgend adres

De belangrijkste steunmaatregelen hebben we hier op een rijtje gezet. 
Maar mogen we je een gouden tip geven? Informeer even bij 
de gemeente waar je gaat starten. Op lokaal niveau zijn er vaak 
initiatieven die startende ondernemers een duwtje in de rug geven.

www.pmvz.eu

Sprokkel je kapitaal bij elkaar
Lang niet alle ondernemers schieten vanaf dag één aan topsnelheid uit de startblokken. Uit je financieel plan 
kan blijken dat extra geld nodig is: voor een pand, machines, productontwikkeling of opleidingen.

kmo-portefeuille.be

vlaio.be/subsidiedatabank

Astrid Libert
Tandarts
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Simuleer of jij financieel klaar bent om te starten
Je staat aan de start met het beste product, de beste service, de beste klanten  
en – uiteraard – de beste zaakvoerder. Met andere woorden, je hebt je zaakjes prima  
voor elkaar. 

Maar je succes wordt ook in grote mate bepaald door het financiële plaatje. 
Klopt dat tot op de komma precies? Om je slaagkansen correct in te schatten, 
ontwikkelde Xerius de bruto-netto calculator. Dit onmisbare instrument 
geeft jou in enkele muisklikken het antwoord op cruciale vragen zoals:
• hoeveel hou je als zelfstandige over op het einde van de maand?
• welk tarief moet je jouw klanten aanrekenen?
• verdien je als zelfstandige meer of minder dan als werknemer?

xerius.be/bruto-netto

Wilfried De Cock
Kunstenaar
Vlaams-Brabant
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Kies de boekhouder 
die bij je past
Hoe rond je deze zoektocht succesvol af?
Leg je oor te luisteren bij collega-ondernemers

De meeste zelfstandigen vinden hun boekhouder via mond-tot-
mondreclame. Dat is logisch, want je collega geeft je méér dan 
enkel de contactgegevens. Je verneemt meteen ook relevante info 
over de aanpak van je boekhouder en eventuele specialisatie.

Kies een boekhouder met expertise in jouw branche

Je boekhouder is je rechterhand op belangrijke momenten, zoals je 
belastingaangifte, de aankoop van een pand of een investering.  
Ook tussendoor moet je advies inwinnen en resultaten bespreken. 
Zoek bij voorkeur een boekhouder met ervaring in je specifieke branche. 

Ga op (gratis) kennismakingsgesprek

Een kennismakingsgesprek is normaal altijd gratis. Verken dus 
gerust het aanbod: zoek op Google naar boekhouders in je buurt, 
contacteer de beroepsfederatie IAB, selecteer een drietal  
adressen en ga langs om bijvoorbeeld je businessplan  
een keer voor te leggen. 

Hoe weet je of je aan het juiste adres bent?

Met deze tips maak je dan uit wie uit het beste hout gesneden is:
• Krijg je uitgebreide antwoorden? 

Een vraag als “Kies ik voor een eenmanszaak of 
voor een vennootschap?” is een goede graadmeter. 
Goede boekhouders lichten alle opties uitgebreid 
toe, en raden jou pas daarna een piste aan.

• Kent de boekhouder je sector? 
Een boekhouder kan moeilijk elk beroep uit het hoofd 
kennen. Maar enige voeling is toch nodig. Volgt er 
een lange stilte nadat je jouw beroep hebt toegelicht, 
dan is hij of zij allicht niet de ware voor jou.

• Spreekt je boekhouder mensentaal? 
Een goede boekhouder doet zijn advies helder uit de doeken. 
Een handige test: vraag meer informatie over de procedures 
voor betaling van de sociale bijdragen. Is het betoog duidelijk en 
helder? Prima, dan kan je met deze boekhouder de loopgraven in.

TIP
Neem je businessplan mee en toets het af met  
je boekhouder.Een goede boekhouder speelt in op  
jouw ambities. Hij of zij kaart dus bepaalde kwesties zelf 
aan: kostprijs, sociale bijdragen, mogelijke subsidies ... 
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Alain Eyenga
Apotheker
Henegouwen
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Welke diensten levert je 
boekhouder of accountant?
Je krijgt advies

Die goede raad gaat verder dan je kosten of belastingen.  
Ook over het opstellen van een financieel plan, overschakelen 
naar een andere ondernemingsvorm en zoeken van privé-
investeerders geeft je boekhouder belangrijke informatie.

Je krijgt een dienst op maat

Stel: je wil een deel van je boekhouding zelf doen. Dan zal je 
boekhouder het boekhoudpakket aanbevelen dat bij je past.  
Zo kan je zelf elk kwartaal je btw aangeven, en slechts 
één keer per jaar met je boekhouder afspreken.

Je boekhouder houdt je op de hoogte van de nieuwste wetgeving

Zodra er nieuwe regels zijn die je zaak centen kunnen 
opleveren, speelt een goede boekhouder hier snel op 
in. Denk maar aan nieuwe aftrekbare kosten, de taxshift 
of fiscale gunstregelingen zoals de tax shelter.

Welk prijskaartje hangt er aan een 
goede boekhouder of accountant?
Er zijn veel formules mogelijk, want alles hangt af van jouw 
situatie. Ben je zelfstandige in hoofd- of bijberoep? Hoe complex 
is je zaak? Hoeveel taken vertrouw je jouw boekhouder toe? 

Daarom zullen de meeste boekhouders jou de vrijheid laten: verkies 
je een forfait per jaar of per kwartaal? Of betaal je liever per uur?  
In dat laatste geval mag je uitgaan van uurtarieven 
die starten vanaf 75 euro, exclusief btw. 

Vraag altijd een duidelijke offerte, waarin alle taken vermeld 
staan: invoeren van je facturen, btw-aangifte, belastingaangifte, 
jaarafsluiting, gesprekken, en ga zo maar door.

TIP
Staar je niet blind op de prijs. De investering in 
een goede boekhouder verdien je dubbel en dwars 
terug. Wat krijg je voor je geld? – dat is de vraag 
die telt. Onthoud ook altijd dat boekhoudkosten 
100% fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskost.

Alban Sefa 
Horeca-uitbater
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Passie voor het vak krijgt echt 
plaats in een eigen zaak.

Koen Van Elsacker van Nesko Engineering 
kreeg het ondernemen met de paplepel 
ingegoten. Geen wonder: mama is zelf 
zaakvoerder van een succesvol bedrijf.  
Al in het vijfde middelbaar wist zoonlief 
dat hij ook op eigen benen wou staan.

Alvorens de stap te zetten nam Koen een 
verstandige beslissing. “Ik deed eerst 
praktijkervaring op in loondienst, bij een 
CAD-tekenbureau. Ik kwam er als 22-jarige 
terecht tussen collega’s die gemiddeld  
30 jaar ouder waren. Al snel bleek dat ik  
de lat veel hoger legde dan mijn werkgever  
nodig vond.  

Ik legde de lat hoger 
dan mijn werkgever 
nodig vond.

Dus begon ik een eigen zaak in bijberoep.  
Om de passie kwijt te kunnen waarvoor 
op de werkvloer geen plaats was.”

Maar het ondernemersbloed kruipt waar 
het niet gaan kan. De lokroep van de 
vrijheid als zelfstandige in hoofdberoep 
klonk steeds luider. Koen hakte de 
knoop door toen een klant in spe hem 
voldoende opdrachten kon garanderen.

“ik liep in feite weinig risico’s. Ik woonde 
nog thuis, had geen lening nodig en kreeg 
steun van mijn ouders. In mijn schuif lag 

Aansluiten bij netwerk-
organisaties beveel ik 
van harte aan.

nog een ondernemingsplan opgesteld in 
het zevende jaar beroepsonderwijs. Ik heb 
dat opgefrist, en met de hulp van Xerius een 
bvba opgericht, nu bekend als een bv.  
Dat was snel gefikst.”

Koen had vooral grotere klanten op 
het oog, en zette daarom zijn uurtarief 
relatief hoog. De berekende gok werkte 
wonderwel: Pfizer, Disney en Bayer 
klopten aan de deur bij Nesko Engineering. 
De zaak groeit als kool, en binnenkort 
neemt Koen een eerste werknemer aan.

Zijn grootste uitdaging als jonge 
ondernemer? “Continu klanten zoeken.  
Het is belangrijk dat je nieuwe opdrachten 
blijft aantrekken, ook als je niet weet  
waar je hoofd staat van het werk.  
Als ik een tip mag geven: sluit aan 
bij netwerkorganisaties. Dat kan 
ik echt van harte aanbevelen.”

Koen Van Elsacker
Consultant
Antwerpen
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Start je een 
eenmanszaak of een 
vennootschap?
Die knoop kan je pas doorhakken als je beide 
opties kan vergelijken. Daarom zetten we hier alle 
voordelen en nadelen overzichtelijk op een rij.

De voordelen van je eenmanszaak

1. Je moet geen startkapitaal sprokkelen
Omdat je zelf alle financiële risico’s draagt, 
moet je ook geen startkapitaal voorzien. 
Je enige kost is de inschrijving in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen en  
de activatie van je btw-nummer.

2. Jij bent de baas
Je moet met niemand rekening houden, 
want er zijn geen medezaakvoerders, 
vennoten of aandeelhouders.  
Je hakt zelf alle knopen door.

3. Je administratie is eenvoudiger
Geen notaris, geen oprichtingsakte, geen 
statuten – je bespaart jezelf de papierberg 
die een vennootschap moet beklimmen. 
Een enkelvoudige boekhouding volstaat, 
waarbij je gewoon de inkomsten en 
uitgaven van je onderneming bijhoudt.

Daardoor gaat een eenmanszaak oprichten 
snel en eenvoudig, je springt gewoon 
binnen bij het Xerius Ondernemingsloket  
in je buurt of online.

Er zijn ook nadelen aan je eenmanszaak

1. Jij draagt alle financiële risico’s
“Jij bent je zaak” is een tweesnijdend 
zwaard. Je privékapitaal is ook het geld van 
je zaak. Dat vermogen is niet beschermd, 
en kan dus aangesproken worden om 
eventuele schulden aan te zuiveren.

2. Je kan alleen investeren met je eigen centen
Er zijn geen partners die mee in de zaak 
stappen en financieel kunnen bijspringen.  
Je kan wel bij de bank horen voor een 
lening. Je groei kan afremmen als je niet 
voldoende middelen erin kan steken. 

3. Je winst wordt hoger belast
Alle winst uit je eenmanszaak wordt belast in 
de personenbelasting, met belastingschijven 
tussen 25% en 50%. Dat percentage ligt een 
pak hoger dan in de vennootschapsbelasting. 

De eenmanszaak  
nader bekeken
Zoals Lodewijk XIV zei: “De staat,  
dat ben ik” – zo ben jij ook je 
eenmanszaak. Je bedrijf heeft 
geen aparte rechtspersoonlijkheid.

5

Ik wil ervoor gaan.  
Als niemand het probeert,  
zal er ook niets veranderen.

Eric Louis
Advocaat
Waals-Brabant
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De vennootschap onder de loep
Bij een vennootschap richten één of meer personen een aparte rechtspersoon op.  
Dat kan bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv) zijn of een andere bedrijfsvorm.

De pluspunten van je vennootschap

1. Geen zorgen over je privévermogen
Je bent beperkt aansprakelijk. Enkel het geld dat je in de 
onderneming hebt geïnvesteerd, ligt in de weegschaal. Let wel:  
Je aanvangsvermogen bij de oprichting moet duidelijk toereikend 
zijn voor de normale uitoefening van je activiteit gedurende ten 
minste twee jaar. Is dat niet het geval, en gaat je zaak binnen drie 
jaar op de fles? Dan ben je als oprichter hoofdelijk aansprakelijk 
voor de verbintenissen van je vennootschap. Een goed financieel 
plan is dus belangrijk. Let wel: start je een onderhandse 
vennootschap (vof, comm.v.)? Dan ben je wel volledig aansprakelijk. 

2. Je hebt meer opties om belastingen te besparen
Als zaakvoerder van de vennootschap keer je een loon uit 
aan jezelf. Dat loon wordt belast in de personenbelasting, 
zoals bij een eenmanszaak. Maar de rest van je winst valt 
onder de vennootschapsbelasting, aan een tarief dan 
aanzienlijk lager ligt dan bij de personenbelasting. 

3. Je beschikt over meer financiële mogelijkheden
Eventuele vennoten kunnen immers mee investeren in de zaak.  
Dat biedt jou meer financiële armslag, en dus meer kansen om  
te groeien.

Ook de vennootschap kent nadelen

1. Je stopt meer geld, werk en tijd in je opstart
Er komt heel wat kijken bij de opstart. Als je voor een bv, 
nv of cv kiest, heeft je vennootschap spelregels nodig,  
de statuten, die je moet opstellen met de hulp van een notaris. 
Deze statuten leg je neer bij de ondernemingsrechtbank, die 
jou vervolgens je ondernemingsnummer toekent. Dan gaat 
het richting Xerius om je onderneming te laten inschrijven 
in de KBO. Kies je voor een vennootschap met onbeperkte 
aansprakelijkheid zoals de comm.v. of vof? Dan kan je soms je 
statuten zelf opstellen en hoef je niet langs de notaris te gaan. 

2. Om te starten heb je centen nodig
De oprichting van je vennootschap kost al gauw een paar 
honderd euro. In veel gevallen komt er een notaris aan te pas,  
dan kan dat bedrag zelfs oplopen tot 1.500 euro of meer.  
Voor een naamloze vennootschap heb je bovendien een wettelijk 
vastgelegd minimumkapitaal nodig, en die som is niet min.

3. Je krijgt meer administratie op je bord
Een vennootschap brengt meer wettelijke verplichtingen 
met zich mee, en dus ook meer werk. Denk maar aan een 
sluitend financieel plan en een dubbele boekhouding.

Katrien Butaye
Arts
Vlaams-Brabant
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Welke vennootschapsvorm kies je?
Er bestaan verschillende soorten vennootschappen

Besloten vennootschap (bv)

Naamloze vennootschap (nv)

Coöperatieve vennootschap (cv)

De maatschap

Vennootschap onder firma (vof)

Commanditaire vennootschap (Comm.v.)

De bv is de meest populaire vennootschapsvorm. Je weet met wie 
je samenwerkt en je aansprakelijkheid is beperkt. Deze vorm wordt 
voornamelijk gekozen bij kleine en middelgrote ondernemingen.

De nv is de favoriete vennootschapsvorm van grote ondernemingen.  
De aandelen zijn immers vrij overdraagbaar, wat kapitaalinbreng  
makkelijker maakt.

De cv is voor ondernemingen die als voornaamste doel hebben 
om te voldoen aan de behoeften van aandeelhouders of hun 
economische of sociale activiteiten te ontwikkelen.

Vaak opgericht voor een flexibele samenwerking tussen collega- 
zelfstandigen. Er zijn immers weinig dwingende regels.  
De vennootschapsvorm is een populair instrument voor successieplanning. 

Ideaal wanneer je weinig startkapitaal hebt en toch alleen 
aan het roer van je onderneming wil staan.

Kies voor een vof wanneer je weinig startkapitaal combineert 
met een activiteit die weinig risico’s inhoudt. 

Je vennootschapsvorm kiezen? Makkelijk 
met Xerius Drive. Je digitale gids loodst 
jou via enkele eenvoudige vragen naar 
de ideale vennootschapvorm. Zo helpen 
we je bij het maken van de juiste keuze.

xerius.be/drive

Manuel Colasse
Fabrikant
Luik
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Wat heb je nodig om te starten?
Klaar om van start te gaan?
Xerius Ondernemingsloket

Wil je een onderneming opstarten? Dan ben je hier aan het juiste adres.  
Het Ondernemingsloket brengt veel administratieve poespas voor jou in orde,  
waaronder de registratie van je zaak in de Kruispuntbank van Ondernemingen, 
de activering van je btw-nummer en je aansluiting als zelfstandige.

Ga naar www.xerius.be of kom langs in één van onze kantoren.

Je boekhouder

Je kan je opstartformaliteiten bij Xerius ook perfect via je boekhouder regelen.  
De boekhouder speelt vaak een onmisbare sleutelrol: hij of zij adviseert je over de 
financiële haalbaarheid van je plannen, weet met welke kosten je rekening moet  
houden en welke omzet je kan draaien. 

Maak hier je gratis Xerius Driveprofiel: 

Nog verder voorbereiden? DRIVE.
Vergelijk je zaak met een bouwpakket. Deze Startersgids 
is je handleiding – die vertelt jou op papier hoe je te 
werk gaat. In Xerius Drive ga je met die handleiding echt 
aan de slag. Stap voor stap krijg je te zien waarvoor je 
moet zorgen, en waarvoor je kan rekenen op Xerius of 
op je boekhouder. Met andere woorden: je bent  
perfect voorbereid.

xerius.be/drive
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Drie brochures, één verhaal: het jouwe
Zelfstandige worden: de voorbereiding
De eerste brochure helpt jou om je droom – een eigen zaak – stap voor stap om te zetten in  
een concreet project.

Zelfstandige worden: de start
De plannen liggen klaar, nu is het tijd voor actie. Wanneer je deze tweede brochure dichtslaat, 
 staat je zaak er als een huis.

Zelfstandige blijven: het vervolg
Je bent zelfstandige, en je wil dat blijven. Wat moet je weten om van je zaak een succes te maken?  
Welke data moet je met rood aankruisen in je agenda? Hoeveel sociale bijdragen betaal je – en vooral: 
waarom? Hoe zit het met je pensioen? Je komt het allemaal te weten in dit derde deel.
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Wie zal je helpen?

Wat zijn je belangrijkste kosten? Waaruit haal je je inkomsten?

Wat doe je en 
hoe doe je het?

Wat heb je nodig? 

Hoe hou je contact 
met je klanten?

Hoe bereik je  
je klanten? 

Wie zijn je klanten?Wat bied je aan? 




