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Hoofdstuk 1

BEpERKINgEN BIj HET  
sTaRTEN MET EEN EIgEN zaaK

1.1. De persoonsgebonDen beperkingen

 1.1.1. De leeftijd

 1.1.1.1. Principe

Iedereen die in België met een eigen zaak wil beginnen moet meerderjarig, 
d.w.z. 18 jaar, zijn en over zijn burgerrechten beschikken.

De meerderjarigheid is vereist omdat men als ‘ondernemer’ over rechtsbe-
kwaamheid dient te beschikken en een minderjarige, wettelijk gezien, als vol-
ledig rechtsonbekwaam dient beschouwd te worden.

Een minderjarige kan natuurlijk wel het genot hebben van bepaalde rechten, 
bijvoorbeeld het eigenaar zijn van een huis, maar om deze rechten te kun-
nen uitoefenen moet hij zich meestal wel laten vertegenwoordigen door zijn 
ouder(s) of voogd. 

 1.1.1.2. Uitzonderingen

 • Ontvoogde minderjarigen

In bepaalde gevallen, zoals bijvoorbeeld door het huwelijk of door een beslis-
sing van de familierechtbank, kan een minderjarige wel reeds vóór zijn 18 jaar 
bepaalde rechten en plichten van een meerderjarige krijgen. Men heeft het 
hier dan over de ‘ontvoogde minderjarige’. Eens men ontvoogd is, valt men 
grotendeels niet meer onder het ouderlijk gezag. Men mag dan zelf alle goe-



Hoofdstuk 3

KEUzE VaN DE jURIDIscHE 
VORM VaN DE ONDERNEMINg

3.1. inleiDing

De keuze van de juridische vorm van de onderneming houdt in een eerste fase 
in dat men dient te kiezen tussen een eenmanszaak of een vennootschap.
Gezien de keuze van de juridische vorm waarin handel zal gedreven worden 
één van de belangrijkste beslissingen is bij het starten van een eigen zaak, zal 
er vrij uitgebreid ingaan worden op de kenmerken van beide ondernemings-
vormen.

3.2. De voornaamste kenmerken van een eenmanszaak

De eenmanszaak is zonder twijfel de meest eenvoudige ondernemingsvorm. 
De formaliteiten zijn zeer beperkt en er is geen tussenkomst van een notaris 
vereist.
Gezien er bij een eenmanszaak geen wettelijk minimumkapitaal is voorzien, 
kan men zelf bepalen hoeveel geld men in de zaak wenst te investeren.

Men is alleen eigenaar van de zaak, kan alle beslissingen zelf nemen en is 
geen verantwoording verschuldigd aan derden. Gezien men als bedrijfsleider 
de zaak zelf en autonoom bestuurt, kan er snel beslist worden en is er dus 
sprake van een grote flexibiliteit. Men kan als eigenaar ook helemaal alleen 
over de volledige winst beschikken. 

Anderzijds kan het persoonlijk vermogen van de eigenaar aangesproken wor-
den in geval van een faillissement van de zaak. Er is hier sprake van een ‘onbe-
perkte aansprakelijkheid’.
Men heeft het hier ook vaak over ‘eenheid van vermogen’.



Hoofdstuk 2

HET BELEggEN VaN  
fINaNcIËLE OVERscHOTTEN3

Stelt men een beleggingsadviseur de vraag hoe men zijn financiële overschot-
ten het best kan beleggen, dan zal deze vraag vaak beantwoord worden met 
volgende tegenvraag:

‘Wat zijn uw wensen inzake beschikbaarheid, risico en rendement van de be-
legging?’

De antwoorden hierop zullen uiteindelijk ook bepalend zijn bij de keuze van 
de ‘juiste’ beleggingsvorm.

Het zullen dan ook voornamelijk deze criteria zijn waarop we de hierna vol-
gende beleggingsproducten beoordelen.

2.1. De spaarrekening

De spaarrekening kan beschouwd worden als een combinatie van een zichtre-
kening en een spaar- of beleggingsinstrument. 

Gezien er bij de spaarrekening vooral de nadruk wordt gelegd op het aspect 
‘sparen’, geven de meeste kredietinstellingen een relatief hoge vergoeding (in 
vergelijking met deze op een zichtrekening). Deze vergoeding wordt samen-
gesteld uit enerzijds een basisrente en anderzijds een getrouwheidspremie.

De basisrente en de getrouwheidspremie worden berekend tegen een rente-
voet uitgedrukt op jaarbasis. Daar waar de basisrente in principe één keer per 

3 Voor meer informatie, zie Bank- en beurswezen in België, H. DE MUYNCK en K. DE MUYNCK, 
Academia Press, 2016.
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doen op de bekendheid en de ervaring van een grote onderneming, waardoor 
hij zijn ondernemingsrisico aanzienlijk beperkt. 

Hiervoor dient hij echter wel een stukje zelfstandigheid op te geven, daar hij 
zich moet houden aan de regels opgelegd door de franchisegever.

Voor de franchisegever betekent het nieuwe contract een uitbreiding van zijn 
afzetmarkt en een commercialisering van zijn knowhow.

 3.4.5. Crowdfunding of participatieve financiering

Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering, waarbij onder 
meer (startende) ondernemers, die moeilijk toegang krijgen tot de traditi-
onele financieringskanalen, een eerste deel van de benodigde financiering 
online bij het grote publiek kunnen inzamelen. 

Het principe van crowdfunding verloopt als volgt: een internetplat-
form (KissKissBankBank, Angel.me, SoCrowd, MyMicroInvest, Bolero 
Crowdfunding, …) biedt online een overzicht van bedrijfsprojecten aan die op 
zoek zijn naar financiering. Dit zijn de crowdfundingprojecten. Heeft een pro-
ject tijdens een vooropgestelde tijdsperiode succes, dan krijgt het een aantal 
‘believers’ achter zich. Deze believers zullen dan (kleine) geldsommen inves-
teren in het project (In België is dit beperkt tot maximaal 1.000 EUR per pro-
ject). Indien een vooropgesteld bedrag binnen de deadline wordt opgehaald, 
dan is het crowdfundingproject geslaagd en wordt het geld uiteindelijk door 
het internetplatform aan de ondernemer overgemaakt. In de meeste gevallen 
zal het crowdfundingplatform een commissie (tot 10%) aanrekenen en soms 
worden er eveneens transactiekosten aangerekend aan de deelnemers.

Binnen crowdfunding kan er een onderscheid gemaakt worden tussen ‘crowd-
funding door giften’, ‘crowdfunding door leningen’ of ‘crowdfunding door 
deelname aan het kapitaal’.

Het principe van crowdfunding verloopt als volgt: een internetplatform
(KissKissBankBank, Angel.me, SoCrowd, MyMicroInvest, Bolero
Crowdfunding, …) biedt online een overzicht van bedrijfsprojecten aan
die op zoek zijn naar financiering. Dit zijn de crowdfundingprojecten.
Heeft een project tijdens een vooropgestelde tijdsperiode succes, dan
krijgt het een aantal ‘believers’ achter zich. Deze believers zullen dan
(kleine) geldsommen investeren in het project (In België is dit beperkt tot
maximaal 1.000 EUR per project). Indien een vooropgesteld bedrag bin-
nen de deadline wordt opgehaald, dan is het crowdfundingproject
geslaagd en wordt het geld uiteindelijk door het internetplatform aan de
ondernemer overgemaakt. In de meeste gevallen zal het crowdfunding-
platform een commissie (tot 10%) aanrekenen en soms worden er even-
eens transactiekosten aangerekend aan de deelnemers.

Binnen crowdfunding kan er een onderscheid gemaakt worden tussen
‘crowdfunding door giften’, ‘crowdfunding door leningen’ of ‘crowdfun-
ding door deelname aan het kapitaal’.

3.4.5.1. Crowdfunding door giften/sponsoring

Bij crowdfunding door giften of sponsoring is de investeerder bereid zijn
geld te schenken, ter ondersteuning van een project dat hem aanspreekt.
Dat zijn investering rendeert, is hierbij geen absolute noodzaak. De moti-
vatie voor dit type crowdfunding is voornamelijk sociaal. Het gaat hier
dan ook meestal om artistieke projecten, liefdadigheidsprojecten, ….
Een hiervan afwijkende variant is er één waar de ‘investeerder’ een ‘gift’
doet, maar in ruil hiervoor een niet-financiële beloning verwacht
(ingangstickets, cd’s, …). 
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artikel 11
Deze individuele arbeidsovereenkomst geldt onverminderd de bepalingen voorzien in de wet en in de alge-
meen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten.

artikel 12
Alleen de rechtbanken in het arrondissement van de plaats van tewerkstelling zijn bevoegd om uitspraak te 
doen over de geschillen in verband met onderhavige overeenkomst.

In dubbel opgemaakt te ....................................... op .......................... waarvan ieder van de partijen erkent 
een exemplaar ontvangen te hebben.  

De werknemer     De werkgever

Voor akkoord     Voor akkoord
(eigenhandig geschreven)    (eigenhandig geschreven)

Handtekening     Handtekening

 3.1.4. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur wordt de duurtijd van de 
overeenkomst niet op voorhand bepaald. Dit betekent dat deze overeenkomsten 
nooit uit zichzelf een einde nemen. Het zijn de partijen die, binnen de geldende 
wettelijke regels, door een onderling akkoord of eenzijdig een einde maken aan 
deze overeenkomst.
In het vervolg van dit werk zal er voornamelijk worden ingaan op de reglemen-
tering van deze, meest voorkomende, arbeidsovereenkomst.

voorbeeld arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor bedienden 

Tussen de ondergetekende partijen:

- enerzijds  ...........................................................................................................................................................
 met zetel te  .......................................................................................................................................................
 vertegenwoordigd door de heer / mevrouw / mejuffrouw  .............................................................................
 hierna genoemd de werkgever,
en
- anderzijds de heer / mevrouw / mejuffrouw  ..................................................................................................
 wonende te  .......................................................................................................................................................
 hierna genoemd de werknemer,

wordt overeengekomen wordt een arbeidsovereenkomst voor bedienden afgesloten, geldig voor onbepaal-
de tijd, ingaand op ../../….        
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sOcIaaL OVERLEg TUssEN WERK-
gEVERs EN WERKNEMERs

6.1. De aCtoren van het soCiaal overleg in belgië

Het sociaal overleg in België vindt plaats tussen de grote werkgevers- en werk-
nemersorganisaties.

Aan werknemerszijde treffen we vier belangrijke organisaties aan. Het gaat 
hier om het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), het Algemeen Christelijk 
Vakverbond (ACV), de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België 
(ACLVB) en de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel (NCK).

De werkgevers verenigden zich enerzijds nationaal in het Verbond van 
Belgische Ondernemingen (VBO) en anderzijds regionaal in het Vlaams 
Economisch Verbond (VEV), dat tegenwoordig samen met de Kamers van 
Koophandel deel uitmaakt van het Vlaams Netwerk van Ondernemingen 
(VOKA), de Union Wallone des Entreprises (UWE) en het Verbond van 
Ondernemingen te Brussel (VOB) dat sinds 2006, samen met de Brusselse 
Kamer voor Koophandel, Beci (Brussels Enterprises Commerce and Industry) 
vormt.
Er dient natuurlijk ook rekening gehouden te worden met organisaties zoals 
de Boerenbond en de verschillende middenstandsorganisaties (UNIZO, NSZ, 
…).

6.2. het overleg op onDernemingsvlak

In een onderneming kunnen er drie overlegorganen bestaan.
We hebben het dan over de ‘ondernemingsraad’, het ‘comité voor veiligheid, 
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HET INVEsTERINgsBELEID

Bedrijfseconomisch bekeken kunnen we investeringen beschouwen als de 
aankoop van vaste activa.
Men dient hier een onderscheid te maken tussen vervangingsinvesteringen, 
uitbreidingsinvesteringen en rationalisatie-investeringen.

Gezien het gebruik van bepaalde activa onderhevig is aan technische en/of 
economische slijtage, is het wenselijk deze middelen tijdig te vervangen. Dit 
noemt men ‘vervangingsinvesteringen’.

Er is sprake van ‘uitbreidingsinvesteringen’ indien blijkt dat de bestaande vas-
te activa onvoldoende zijn om aan de vraag te voldoen. De onderneming zal 
dus genoodzaakt zijn uit te breiden.

Het doel van ‘rationalisatie-investeringen’ is de bestaande middelen beter te 
doen renderen.

De ondernemer mag bij de berekening van de kostprijs van de investering niet 
vergeten dat er naast de aankoopprijs vaak een hele reeks bijkomende kosten 
(o.a. aansluitingskosten, plaatsingskosten, aanpassing van de infrastructuur, 
opleiding van het personeel, enz.) komen kijken. Anderzijds dient er eveneens 
rekening gehouden te worden met eventuele fiscale voordelen en/of subsidies 
die verbonden kunnen zijn aan de investering.

Om te bepalen of een bepaald investeringsproject financieel aanvaardbaar is, 
of in het geval dat de ondernemer onder verschillende projecten dient te kie-
zen, kan hij gebruik maken van een aantal evaluatietechnieken. De voornaam-
ste worden hierna behandeld.
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DE VENNOOTscHapsBELasTINg

3.1. basisbegrippen van De vennootsChapsbelasting

In België zijn alle binnenlandse vennootschappen aan de vennootschapsbelas-
ting onderworpen. Dit zijn alle vennootschappen die in België hun maatschap-
pelijke zetel, hun voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer 
hebben.

Daarnaast worden ook sommige vzw’s aan de vennootschapsbelasting onder-
worpen. Dit is het geval als de vzw handels-, nijverheids- of landbouwbedrij-
vigheden heeft of andere verrichtingen van winstgevende aard uitoefent en ze 
dus in feite een verkapte vennootschap is.

Voor de berekening van de vennootschapsbelasting dient men een onder-
scheid te maken tussen een ‘normaal tarief ’ en een ‘verlaagd tarief ’.

Sinds aanslagjaar 2004 bedraagt het normaal tarief 33,99%.
Wanneer de belastbare winst echter niet meer bedraagt dan 322.500 EUR, 
wordt de belasting als volgt bepaald:

- op de schijf van 0 EUR  tot   25.000 EUR  24,98%
- op de schijf van  25.000 EUR tot    90.000 EUR  31,93% 
- op de schijf van  90.000 EUR tot 322.500 EUR  35,54%
- op de schijf boven   322.500 EUR 33,99%

Dit ‘verlaagd tarief ’ geldt echter niet voor portefeuillemaatschappijen, voor 
vennootschappen waarvan de aandelen voor ten minste de helft in het bezit 
zijn van andere vennootschappen, voor vennootschappen waarvan de dividen-
denuitkering hoger was dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het 
belastbaar tijdperk en voor vennootschappen die niet tenminste één bestuur-
der of werkende vennoot een bezoldiging van tenminste 36.000 EUR hebben 


