
Alle formaliteiten in één oogopslag 

Werken als zelfstandige 

Psycholoog 



• Wie is Securex en wat kan Securex voor u betekenen 

• Administratieve formaliteiten om te starten als zelfstandige 

• Sociaal statuut als zelfstandige 
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Agenda 



Wie is Securex? 



Missie 

Securex is dé strategische partner van starters 
en kleine ondernemingen bij het waarmaken 
van hun passie/droom. 

Samen business doen, samen succes creëren! 
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Wat doet Securex ? 

Securex fungeert als rechterhand van de 
ondernemer met begeleiding, advies, vorming 
en operationele ondersteuning, en dit op 5 
verschillende domeinen. 

Securex zet zich hiervoor in, in cocreatie met 
zijn partners. 
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Pre-starters 

Ik denk eraan om 
ondernemer te 

worden; 

Informeer me 
hierover 

Dare to start 

Starters 

Ik heb de beslissing 
genomen om te 

starten; 

Help me in de 
realisatie 

Navigate in starting 

Gevestigde 
ondernemers  

Ik ben ondernemer 
in een ZKO met <5 

wn’s;  

Ondersteun me 

Optimize my 
development 
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Tot wie richt Securex zich ? 
Uw uniek aanspreekpunt 



Securex in België 

Opgericht in 1905 

1500 medewerkers  

25 kantoren 

Onze klanten: 

> 65.000 ondernemingen 

> 70.000 particulieren 

> 112.000 zelfstandigen 

> 5400 partners 

> 6000 makelaars en boekhouders 

Uniek aanbod/merk in België 

> One-stop-shop 

> Partner in alle domeinen van het 

'menselijk kapitaal’ 

 



Administratieve Formaliteiten 



Wat heb je nodig? 

• Wat heb je nodig? 

• Keuze vennootschapsvorm 

• 18 jaar  

• Bankrekening openen  

• Activiteit bepalen 
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Administratieve formaliteiten 

• Ondernemingsnummer: uniek nummer 
• (BTW BE) 0.123.456.789 

• Moet op al jouw documenten staan 
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Handelaar of niet- handelaar  

 

 

 

• Handelaar of niet - handelaar 
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Niet-handelaar 

• Niet-handelaar: je zal patiënten ontvangen – therapie 

• Klinische psychologie 

• Geen commerciële activiteiten 

• Geen check van diploma’s enz 

• Gratis inschrijving via het ondernemingsloket  
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Niet-handelaar 

• Niet-handelaar: Inschrijven bij de psychologencommissie 

• is wettelijk verplicht voor psychologen, 

• hebt u nodig om als psycholoog te mogen werken, 

• vormt een herkenbaar kwaliteitslabel, 

• is een voorwaarde voor Btw-vrijstelling, 

• benadrukt uw ethisch engagement, 

• boezemt vertrouwen in bij uw cliënten/patiënten, 

• maakt u zichtbaar vakbekwaam, 

• draagt bij tot de professionalisering van onze discipline, 

• kost slechts 50 euro per kalenderjaar. 

• Jaarlijks te hernieuwen 

• Securex kan je hierbij helpen 

• Uw erkenning wordt vermeldt in uw kbodossier door de commissie 
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https://www.compsy.be/de-titel-van-psycholoog


Niet-handelaar 

• Geen BTW verplichtingen 

• Erkend te zijn door de psychologencommissie 

• Op basis van activiteit: de “diensten betreffende onderwijskeuze en 

gezinsvoorlichting (art. 44§2 5°)” 

 

• Diensten betreffende onderwijskeuze => psychopedagogie 

• Diensten voor gezinsvoorlichting  => deze diensten streven dezelfde doelstelling naar 

als de centra voor levens- en gezinsvragen 
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Niet-handelaar 

• Ontvangstbewijzen 

• Bij cash betalingen moet u ontvangstbewijs uitschrijven  

• Lijst van erkende drukkers waar je ze kan bestellen 

• http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/boekhouding_en_facturering/erkende_

drukkers/ 
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Handelaar 

• Consultants 

• Activiteiten mbt handelingen arbeidspsychologie 

• aanwerving (evaluatie, selectie, integratie, enz.) 

• arbeidsprestaties 

• beroepsziekten 

• werkgroepen (regels, conflicten, enz.) 

• personeelsbeheer (motivatie, management, enz.) 

• werkintegratie en – re-integratie,  

 

• Basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen adh van oa diploma 

• Als je universitair diploma hebt, dan is dit ok 
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Handelaar 

• BTW activatie? 

• Identificatie op het bevoegd btw-kantoor voor ze haar activiteiten start of via 

Securex 

• btw-aangiften indienen 

• de btw die je aan jouw klanten aanrekent, doorstorten  

• een jaarlijkse klantenlisting indienen 

• een boekhouding voeren en facturen uitreiken 
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Niet-handelaar en handelaar 

• Provinciebelasting 

• Elke belastingplichtige (zelfstandige of vennootschap) is de belasting 

verschuldigd afzonderlijk per vestiging die door hem/haar wordt gebruikt of tot 

gebruik wordt voorbehouden en op het grondgebied van de provincie is gelegen. 

• De belasting wordt per vestiging berekend op basis van de belastbare 

oppervlakte. 
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FAQ 

• Kan een erkend psycholoog bijv ook voedingsadvies geven? 

• Stel psycholoog erkend en geregistreerd bij psychologencommissie bijkomende 

opleiding gevolgd en wil ook voedingscoach zijn naast zijn activiteiten als 

psycholoog 

 

• Dit kan perfect en hij blijft dan niet-handelaar.. 

 

• Combinatie van klinische psycholoog met consultant is ook perfect 

mogelijk 
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Belgische Federatie van Psychologen  

• De BFP is een beroepsvereniging voor en door psychologen en haar 

cliënten 

• Lid worden : houder van universitair diploma van licentiaat of master in de 

psychologie 
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• Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds: 

 

    SECUREX 
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Uw sociaal statuut 



        Kinderbijslag 

            Faillissements- 

      verzekering 

     Ziekteverzekering 

     (gezondheidszorg + 

      uitkeringen) 

     Pensioen 

Hoofdberoep: 

 Opent rechten in de 4 sectoren van het sociaal statuut: 
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Werken als zelfstandige 

 Welke statuten? 
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Werken als zelfstandige 

 Welke statuten? 

Bijberoep: 

Opent geen rechten.  

Sociaal verzekerd: 

• via een halftijdse loontrekkende activiteit 

• via een halftijdse betrekking als ambtenaar gedurende 8 maanden of  

200 dagen per jaar  

• via een onderwijsfunctie met 6/10 van een voltijds uurrooster 

 Opgelet: hebt u een halftijds contract als loontrekkende en neemt u verlof zonder wedde, dan zal 

het aantal gepresteerde uren niet meer gelijk zijn aan minstens een halftijdse loontrekkende 

activiteit. Kortom, u wordt in dit geval beschouwd als een zelfstandige in hoofdberoep. 

 



Berekening van de sociale bijdragen  
Voorlopig 

 

Voorlopige bijdragen 

Wettelijke 
minimumbedragen 

Berekening van de bijdragen op 
basis van een raming van de 
inkomsten 

Regularisatie na 2 of 3 jaar 

Te weinig betaald? U betaalt het verschil. 

Te veel betaald? U krijgt het verschil teruggestort. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Indien uw inkomsten hoger zijn dan het 

minimum: 

   Advies: start op basis van een raming van uw 

inkomsten!!! 

Het wettelijke minimum bedraagt € 685,99 per kwartaal.  

Opgelet: dit minimum is gebaseerd op een belastbaar netto 

jaarinkomen van € 12.870,43. 

Berekening van de sociale bijdragen  
Voorlopig – hoofdberoep 



Bijdragen bij de start van een activiteit in bijberoep: 

€ 75,90 per kwartaal op een jaarbasis van € 1423,90. 

Berekening van de sociale bijdragen  
Voorlopig – bijberoep 



Checklist 

 De opleiding succesvol afronden 

 

 Niet – handelaar: erkenning bij de psychologencommissie 

 

 Een professionele bankrekening openen 

 

 Een ondernemingsnummer aanvragen 

 SECUREX: eerste inschrijving niet-handelaar GRATIS 

 SECUREX: eerste inschrijving handelaar en activatie btwnummer 155,10 

euro 

 

 Zich inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds om mijn 

    sociale-zekerheidsrechten te openen: GRATIS  SECUREX 

 

 Zich inschrijven bij een ziekenfonds  SECUREX 
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We staan voor u klaar: bij het begin en tijdens uw 

volledige carriere 
 

Besluit 



Contact 



Vragen? 

Securex Gent  
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Securex Ondernemingsloket 

• T +32 9 235 61 61 

• Gent.go-start@securex.be 

• Verenigde Natieslaan1, 9000 Gent 

 

mailto:liege.go-start@securex.be


Vragen? 

 

 

 

      www.securex.be/starters 

 

 

            ikstartmijnzaak 


