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Help! 
Ik word zelfstandig(e).
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Starten als zelfstandige psycholoog

Formaliteiten
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1.Administratieve formaliteiten

2.Sociaal statuut der zelfstandigen

3.Starten als werkgever
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1. Administratieve formaliteiten

•Eenmanszaak versus vennootschap

•BVBA, NV of VOF?

•Vennootschappen versus natuurlijke personen

•Controle van de ondernemersvaardigheden door OL

•Tarieven

•Aanvullende dienstverlening 
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1. Administratieve formaliteiten

• Éénmanszaak of vennootschap?

EenmanszaakEenmanszaak VennootschapVennootschap
lage oprichtingskosten minimumkapitaal
geen minimumkapitaal notaris meestal nodig

geen notariskosten meer formaliteiten
weinig formaliteiten scheiding goederen
geen onderscheid goederen 
onderneming en privégoederen

meestal meerdere investeerders

men kan alleen werken vennoten aansprakelijk voor inbreng 
(bvba, nv of bvba)

faillissement ondernemer betekent 
faillissement onderneming

faillissement onderneming betekent 
bijna nooit faillissement ondernemer
fiscale voordelen
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1. Administratieve formaliteiten

•BVBA, NV of VOF?

aantal vennoten kapitaal

BVBA min 1 nat. persoon of 
1 rechtspersoon

18.550 EUR waarvan 6.200 EUR of 12.400 
EUR volstort

NV min 2 nat. personen of 
rechtspersonen

61.500 EUR volledig beschikbaar

VOF minimum 2 nat. personen of 
rechtspersonen

geen kapitaal vereist
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1. Administratieve formaliteiten

•BVBA, NV of VOF?

oprichtingsakte aansprakelijkheid

BVBA notariële akte vennoten ten belope van hun inbreng

NV notariële akte vennoten ten belope van hun inbreng

VOF onderhandse akte onbeperkte
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1. Administratieve formaliteiten

•BVBA, NV of VOF?

financieel plan aandelen 
BVBA verplicht voor te leggen aan 

notaris
op naam, beperkt overdraagbaar

NV verplicht voor te leggen aan 
notaris

aan toonder, vrij overdraagbaar

VOF niet verplicht op naam, enkel overdracht aan 
vennoten
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1. Administratieve formaliteiten

•BVBA, NV of VOF?

Beheer

BVBA 1 of meer zaakvoerders al of niet vennoten

NV min. 3 bestuurders al of niet vennoten

VOF 1 of meer zaakvoerders al of niet vennoten
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1. Administratieve formaliteiten

• Openen bankrekening

• Notaris (evt. voorleggen financieel plan)

• Griffie Rechtbank van Koophandel

• Onderzoek ondernemingsvaardigheden als handelaar door Securex 
Ondernemingsloket

• Inschrijving in KBO via Securex Ondernemingsloket als handelaar of niet-
handelaar naar privaat recht (zie verder)



1. Administratieve formaliteiten

• Andere vergunningen
• Activering BTW-nummer (zie verder)

• U kan bij het Securex Ondernemingsloket terecht voor elke vergunning:

• Gemeentelijke

• Provinciale

• Regionale

• Federale

• Aansluiting Sociaal Verzekeringsfonds “Securex Integrity”

• Aansluiting ziekenfonds “Securex”



1. Administratieve formaliteiten

• Inschrijving als niet-handelsonderneming naar privaat recht

 Psychologen die de titel van psycholoog willen dragen moeten ingeschreven 
op de lijst van de psychologencommissie = erkende psychologen

 De erkende psychologen worden beschouwd als niet-handelaars

 Registratieprocedure:

(www.psychologencommissie.be)

http://www.psychologencommissie.be/registratieprocedure

http://www.psychologencommissie.be/
http://www.psychologencommissie.be/registratieprocedure


1. Administratieve formaliteiten

• Inschrijving als handelsonderneming

 niet-erkende psychologen 

 moeten basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen
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Basiskennis bedrijfsbeheer (enkel voor 
handelsondernemingen)

•Basiskennis bedrijfsbeheer
• Natuurlijk persoon

• Zelf
• Via diploma
• Via praktijkervaring 

• Via aangestelde 
• Via diploma
• Via praktijkervaring

• Rechtspersoon
• Altijd via aangestelde 

• Via diploma 
• Via praktijkervaring



BTW-regeling

• Vrijstelling geldt voor:
- Handelingen mbt therapieën voor persoonlijke moeilijkheden, verhouding 

tussen ouders en kinderen, relatieproblemen, gezinsbemiddeling, enz.

- Om aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling BTW, moet men een 
‘erkende psycholoog’ zijn

• Vrijstelling geldt niet voor:
- Handelingen ivm arbeidspsychologie 

- Handelingen van huwelijksbureau’s
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1. Administratieve formaliteiten

• Inschrijving in de KBO 

• Natuurlijk persoon
• Toekenning ondernemingsnummer + vestigingeenheidsnummer door het 

ondernemingsloket 

• Vennootschap 
• Voorlopig ondernemingsnummer, toegekend door de griffie
• Definitief ondernemingsnummer + toekenning vestigingeenheidsnummer per 

vestiging door het ondernemingsloket 



21

1. Administratieve formaliteiten

•Tarieven: wettelijk vastgelegde startersforfait: 
Handelsonderneming 

• Inschrijving onderneming natuurlijk persoon in de KBO: 79 €
• Inschrijving onderneming rechtspersoon in de KBO: 79 €
• Inschrijving bijkomende exploitatiezetel in de KBO: 79 € 
• Wijzigingen en schrappingen in de KBO: 79 €

Niet-handelsonderneming naar privaat recht
• Inschrijving niet-handelsonderneming naar privaat recht (natuurlijk persoon of 

rechtspersoon) in de KBO:
- eerste inschrijving : gratis
- volgende inschrijvingen: 79 €



1. Administratieve formaliteiten

• U kan bij het Securex Ondernemingsloket terecht voor elke vergunning:

• Gemeentelijke bv. Vergunning sterke dranken, …

• Provinciale bv. Bepaalde milieuvergunningen, …

• Regionale bv. Reisbureauvergunning, …

• Federale bv. FAVV, registratie als aannemer, …
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1. Sociaal statuut der zelfstandigen

•Wie is zelfstandige?

•Rechten en plichten

•Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

•Welk statuut?

•Berekening van de bijdragen

•Jaarlijkse vennootschapsbelasting

•Optimalisatie sociaal statuut
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2. Sociaal statuut der zelfstandigen

•Wie is zelfstandige?
• Wettelijke definitie:

• Natuurlijk persoon

• Beroepsactiviteit

• In België

• Geen band van ondergeschiktheid

• Die inkomsten kan opleveren
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2. Sociaal statuut der zelfstandigen

•Wie is zelfstandige
• Wie?

• Handelaars/ niet- handelaars naar privaat recht

• Ambachtslieden

• Vrije beroepen

• Werkende vennoten (stille vennoten niet)

• Mandatarissen van vennootschappen

• Zelfstandig helper

• Meewerkende echtgeno(o)t(e)
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2. Sociaal statuut der zelfstandigen

•Rechten en plichten
• Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

• Aansluiting uiterlijk op de dag van de start van de activiteit 

• Indien niet tijdig: administratieve geldboete van € 500 tot € 2000 

• Aansluiting bij een ziekenfonds

• Optimalisatie van het sociaal statuut
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2. Sociaal statuut der zelfstandigen 

•Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
• Securex Integrity vzw
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2. Sociaal statuut der zelfstandigen

•Welk statuut?
• Hoofdberoep

• Opent rechten in de 4 sectoren van het sociaal statuut:
• Pensioen
• Ziekte- en invaliditeitsverzekering (gezondheidszorg+uitkeringen)
• Kinderbijslag
• Fallingsverzekering

• Bijberoep
• Opent geen rechten
• Sociaal verzekerd

• Halftijds loontrekkende activiteit
• Halftijdse ambtenaar

• Gedurende 8 maanden
• 200 dagen per jaar

• Onderwijsfunctie met een 6/10 van een voltijds uurrooster
• Cumul tijdskrediet/ loopbaanonderbreking

• Verderzetting zelfstandige activiteit sedert 12 maanden

• Opzeggingsvergoeding
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2. Sociaal statuut der zelfstandigen

•Berekening van de bijdragen

• De bijdragen in de loop van de zelfstandige activiteit
• Definitieve bijdrage 

• Op basis van referentie-inkomen

• De bijdragen bij beginactiviteit
• Voorlopige bijdragen

• Geen referentie-inkomen



2. Sociaal statuut der 
zelfstandigen

•Definitieve bijdragen
• Berekeningsbasis
→  nettoberoepsinkomen van 3 jaar geleden
• Indexering aan 1,095035 voor 2012
• Percentage van deze inkomsten
• Volgens categorie van onderwerping en inkomstenschijf



•Definitieve bijdragen in hoofdberoep
• Minimuminkomen € 12.597,43

• minimumbijdrage € 719,88

• Bijdragepercentage

• Maximuminkomen € 80 165,52- maximumbijdrage € 4056,32

Minimum Maximum Percentage

€ 12.597,43 € 54.398,06 22% per jaar 5,5% per kwartaal

€ 54.398,07 € 80.165,52 14,16% per jaar 3,54% per kwartaal

2. Sociaal statuut der 
zelfstandigen
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2. Sociaal statuut der zelfstandigen

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Berekening van definitieve bijdragen
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2. Sociaal statuut der zelfstandigen

1. Voorlopige bijdragen
• 3 eerste volledige kalenderjaren

• Hoofdberoep
• Progressief (inclusief beheerskosten)
• € 670,80 (1ste volledige kalenderjaar en evt. kwartalen ervoor)

• € 687,16 (2de volledige kalenderjaar)
• € 703,52 (3de volledige kalenderjaar)

Bijberoep 
• Inclusief beheerskosten

•   € 74,21 (1ste volledige kalenderjaar en evt. kwartalen ervoor)
•   € 76,02 (2de volledige kalenderjaar)
•   € 77,83 (3de volledige kalenderjaar)
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2. Sociaal statuut der zelfstandigen

•Berekening van de bijdragen

• Keuzemogelijkheid
• Voorlopige minimumbijdrage

• Hoofdberoep
• Bijberoep

• Een voorlopige bijdrage gebaseerd op een geschat inkomen

Opgelet voor regularisatie!!!
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2. Sociaal statuut der zelfstandigen

•Berekening van de bijdragen
• Regularisatie na 2 of 3 jaar

• Indien zelfstandige te weinig heeft betaald
• Verschil te betalen

• Indien zelfstandige te veel heeft betaald
• Bonussysteem

• Geen regularisatie indien activiteit zich niet uitstrekt over minimum 1 volledig 
kalenderjaar.
• Vb. begin 2e kwartaal 2010 – einde 3e kwartaal 2011



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

REGULARISATIE BIJDRAGEN BEGINACTIVITEIT
Begin activiteit: 1ste kwartaal 2012

2. Sociaal statuut der 
zelfstandigen

Berekening van de bijdragen

De bijdragen van 2012 zullen herzien worden op basis van het inkomen van 2012 in principe in 2014*
De bijdragen van 2013 zullen herzien worden op basis van het inkomen van 2013 in principe in 2015*
De bijdragen van 2014 zullen herzien worden op basis van het inkomen van 2014 in principe in 2016*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De bijdragen van 2015 zullen berekend worden op basis van de inkomsten van 2012
De bijdragen van 2016 zullen berekend worden op basis van de inkomsten van  2013
De bijdragen van 2017 zullen berekend worden op basis van de inkomsten van  2014

* In functie van het overmaken van de inkomsten door het RSVZ
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2. Sociale zekerheid
Berekening van de sociale bijdrage

• Fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen

• Als beroepskosten:
• Regularisaties inbegrepen
• Verhogingen voor laattijdige betalingen inbegrepen
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2. Sociale zekerheid
Jaarlijkse vennootschapsbijdrage

•Vennootschappen
• Jaarlijkse bijdrage voor vennootschappen onderworpen aan Belgische 

vennootschapsbelasting of de belasting der niet verblijfhouders.

• € 347,50 of € 868
• Afhankelijk van balanstotaal : € 627.377,34
• Mogelijkheid tot vrijstelling de eerste 3 jaar
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1. Gezondheidszorgen

• Vanaf 01/01/2008
• Alle zelfstandigen
• Automatisch verzekerd
• Grote & kleine risico’s (=loontrekkenden)
• Inbegrepen in de sociale bijdragen
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2. Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid

• Vanaf de tweede maand

• 100% arbeidsongeschikt

• Lage forfaitaire dagvergoedingen bedrag
• Zie lex4you

• Na 1 jaar verhoogde uitkering

http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwReferencesByCategory_nl/8BEF19CCB1F7CC2BC12570B20047D9F1?OpenDocument
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3. Kinderbijslag

• Gewone kinderbijslag per maand

1ste kind € 82,78

2de kind € 163,77

3de kind en elk volgend € 244,52
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4.Pensioen

• Op basis van
• Betaling sociale bijdragen
• Beroepsloopbaan

• Minimum pensioen
• € 1027,28 (alleenstaande)
• € 1336,54 (gezin)
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5. Falingsverzekering

• Betaling maandelijkse uitkering gedurende 12 maand
• Uitbetaling zodra de formaliteiten zijn vervuld

• Behoud van recht op gezinsbijslag en gezondheidszorg gedurende 4 
kwartalen

• Eénmaal over een ganse loopbaan



Optimalisatie sociaal statuut
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1.  Gewaarborgd inkomen 25/24

•Voorwerp?
• Verzekering die voorziet bij

• Ongeval
• Ziekte

• Maandelijkse vergoeding bij tijdelijke of bestendige arbeidsongeschiktheid

•Voordelen
• Premies zijn fiscaal aftrekbaar

46



2. VAPZ

• Vrij aanvullend pensioen

• Aanvullend extralegaal pensioen naast minimaal wettelijk pensioen
• Fiscaal aftrekbaar als bedrijfslast
• Zuivere kapitalisatie

• Zelfstandige spaart voor zichzelf
• Verlaagt berekeningsbasis sociale bijdragen
• Zeer gunstige taxatie op einddatum
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3. Groepsverzekering

• Groepsverzekering bedrijfsleiders
• Samenstelling van een kapitaal bij 

• Pensioen
• Overlijden
• Invaliditeit

• Premie fiscaal aftrekbaar
• Aanzienlijke winstdeling onbelast

48
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1. Starten als werkgever

•De te ondernemen stappen

• Sociaal secretariaat
• Kinderbijslagfonds
• Externe dienst voor preventie en bescherming
• Arbeidsongevallenverzekering



3. Starten als werkgever 

• Sociaal secretariaat Securex
• Beheer van lonen en sociale documenten
• Relaties met instanties

• RSZ
• Fiscale administratie
• Arbeidsongevallenverzekering
• …

• Toepassen bepaling CAO’s
• Juridisch advies
• On-line diensten

• E-documenten
• E-loonkosten
• …
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3.Starten als werkgever

• Kinderbijslag

• Uitbetaling maandelijkse kinderbijslagen
• Verplichte en gratis aansluiting
• Advies en administratieve bijstand aan de rechthebbenden
• Systematische transfer van de gegevens tussen sociaal secretariaat en 

kinderbijslagfonds
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3.Starten als werkgever

3. Externe dienst voor preventie en bescherming

• Voorwerp?
• De werkgever bijstaan in zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet welzijn op het werk

1.Medisch toezicht
2.Risicobeheersing

52



3. Starten als werkgever

4. Arbeidsongevallen verzekering

• Voorwerp?
• Verplichte verzekering tegen 

• Arbeidsongevallen
• Ongevallen op weg van en naar het werk

• Dekking?
• Overlijden en invaliditeit
• Tijdelijke ongeschiktheid
• Medische kosten

53



Interessante websites

• www.securex.be

• www.rsvz.be

• http://www.notaris.be/opstarten-ondernemen/

• http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/index.jsp

http://www.securex.be/
http://www.rsvz.be/
http://www.notaris.be/opstarten-ondernemen/


VRAGEN ???
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BEDANKT 
VOOR JULLIE 
AANDACHT !!!
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