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HET ONDERNEMINGSLOKET

1. STAPPENPLAN STARTEN ALS HUISARTS

• WAT VOOR ONDERNEMING START IK OP?

• INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

• AANSLUITING BIJ SECUREX INTEGRITY
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1. STAPPENPLAN STARTEN ALS HUISARTS

1. Visum

2. Orde der Artsen

3. Erkenning als huisarts

4. Accreditering



1. STAPPENPLAN STARTEN ALS HUISARTS

5. Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen ( KBO)

Eénmanszaak Vennootschappen 
(beperkte aansprakelijkheid)

Vennootschappen
( onbeperkte aansprakelijkheid)

Natuurlijk persoon BV
CV
NV

Comm V
VOF



1. STAPPENPLAN STARTEN ALS HUISARTS

5. Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen ( KBO)

éénmanszaak

₊ beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen 
₊ Beslissingen kunnen op een snelle en weinig formele manier genomen worden.
₊ Je beslist zelf hoeveel je van de winst je investeert in de zaak.

₋ Je bent zelf onbeperkt aansprakelijk en staat met je volledige persoonlijke vermogen in voor de verbintenissen van de 
onderneming.

₋ Volledig inkomen wordt belast via de personenbelasting
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5. Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen ( KBO)

BV

₊ Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk voor het kapitaal dat ze hebben ingebracht.
₊ De aandelen zijn altijd op naam en slechts onder zeer strikte voorwaarden overdraagbaar aan derden, in functie van het 

familiaal, ‘besloten’ karakter.

₋ Er is een notariële akte nodig voor de oprichting van een BV
₋ De boekhoudkundige en administratieve verplichtingen voor een BV zijn zwaarder dan bij een eenmanszaak.
₋ Het minimiumkapitaal is niet langer een vast bedrag.  Uit het financieel plan zal blijken wat het toereikend kapitaal is om de 

vennootschap op te starten.



1. STAPPENPLAN STARTEN ALS HUISARTS

5. Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen ( KBO)

CV ( coöperatieve vennootschap)

₊ Minimaal 3 oprichters
₊ De vennoten kunnen gemakkelijk toe- en uittreden

₋ Er is een notariële akte nodig voor de oprichting 
₋ Aansprakelijkheid van vennoten is beperkt tot hun inbreng.
₋ De boekhoudkundige en administratieve verplichtingen voor een BV zijn zwaarder dan bij een eenmanszaak.
₋ Het minimumkapitaal is niet langer een vast bedrag.  Uit het financieel plan zal blijken wat het toereikend kapitaal is om de

vennootschap op te starten.



1. STAPPENPLAN STARTEN ALS HUISARTS

5. Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen ( KBO)

VOF

₊ De inbreng van de vennoten kan bestaan uit arbeid.
₊ Er is geen minimumkapitaal.
₊ De oprichting 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.
₊ Er zijn beperkte verplichtingen inzake openbaarmaking van stukken.

₋ Onbeperkte aansprakelijkheid
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5. Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen ( KBO)

Comm V

₊ De inbreng van de vennoten kan bestaan uit arbeid.
₊ Er is geen minimumkapitaal.
₊ Oprichting gebeurd door stille vennoten ( kapitaal inbreng) en beherende vennoten.
₊ De oprichting 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.
₊ Er zijn beperkte verplichtingen inzake openbaarmaking van stukken.

₋ Onbeperkte aansprakelijkheid



OPSTART ÉÉNMANSZAAK

Inschrijving 
ondernemingsloket 

Aansluiting sociaal 
verzekeringsfonds 

Integrity

Notaris  
(afhankelijk van 
juridische vorm)

- Financieel plan

- Bankattest

Statuten neerleggen 
bij recht rechtbank 
van koophandel

Inschrijving 
ondernemingsloket 

Aansluiting Securex 
Integrity

OPSTART VENNOOTSCHAP

1. STAPPENPLAN STARTEN ALS HUISARTS



6. AANSLUITING SECUREX INTEGRITY
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VERPLICHTINGEN VAN DE ZELFSTANDIGE

Wanneer aansluiten?

• Op de dag van de start van de zelfstandige activiteit

Sancties bij te laat aansluiten:

• Administratieve geldboete van 500 tot 2000 €

• Verhoging van de bijdrage met 3% per kwartaal en 7% 

eenmalig op jaarbasis

• Opsporing door het RSVZ (Rijksinstituut voor 

de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen)

• Opgelet: ook volledige inschrijving bij de 

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) 

Aansluiting bij

Securex Integrity



Welk statuut? 

Als zelfstandig in 

hoofdberoep 

betaalt u steeds 

20,5 % van het 

netto belastbaar 

inkomen aan 

sociale bijdragen.



TITRE DE LA PRÉSENTATION

DE BEREKENINGSBASIS VAN DE SOCIALE BIJDRAGEN

Voorbeeld regularisatie

2019

2020

Geschat
Inkomen

Sociale bijdragen Werkelijk 
inkomen

Sociale 
bijdragen

Regularisatie

20 000 EUR 1067 EUR / kwartaal 30000 EUR 1600 EUR 533 EUR / kwartaal = 2134 
EUR bijbetalen

40 000 EUR 2134 EUR / kwartaal 20 000 EUR 1067 EUR Tegoed 1067 EUR/ kwartaal 
= Tegoed 4268 EUR



3. SECUREX SOCIAAL SECRETARIAAT

WAT ALS U PERSONEEL WENST AAN TE WERVEN?

1) Gratis loonkostberekening : www.loonkost.be

2) Administratieve formaliteiten:

• Voorstel arbeidscontract
• Arbeidsongevallenverzekering
• Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
• Arbeidsreglement
• Dimona aangifte 
• Aanvragen RSZ nummer
• Aangifte bedrijfsvoorheffing
• Maaltijdcheques
• Aansluiting kinderbijslagfonds
• Personeelsregister
• Enz….

http://www.loonkost.be/
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VRAGEN EN INFORMATIE

Voor al uw vragen betreffende starten

als zelfstandige, sociale bijdrage en 

nog veel meer kan u steeds terecht bij Securex.

Contacteer één van onze 27 kantoren in België.

www.securex.be/nl/onze-kantoren

SECUREX 

http://www.securex.be/nl/onze-kantoren


TITRE DE LA PRÉSENTATION

BEDANKT


