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65 000   ondernemingen
112 000 Zelfstandigen
5 600      Makelaar en boekhouders
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• Lage oprichtingskosten

• Geen minimumkapitaal

• Geen notaris nodig

• Weinig formaliteiten

• Men kan alleen werken

• Geen onderscheid tussen goederen onderneming en privé

• Faillissement onderneming betekent faillissement ondernemer

• Bescherming van de privéwoning van de zelfstandige is moeilijk



• Fiscale voordelen 

• Toereikend kapitaal 

• Notaris meestal nodig

• Meer formaliteiten

• Meestal meerdere investeerders/oprichters

• Beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid

Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

- BV – besloten vennootschap
- NV – naamloze vennootschap

- CV – coöperatieve vennootschap

Vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid

- VOF
- Gewone commanditaire vennootschap

- Maatschap



Vanaf 01/07/2017 zijn journalisten niet langer vrijgesteld van BTW.  Elke journalist moet een BTW nummer 
activeren. Volgende regime’s zijn mogelijk:

• Normale regeling met indiening van kwartaalaangiften
• Normale regeling met indiening van maandaangiften (optie of omzet > € 1 mln.)
• Vrijstellingsregeling (omzet < € 25.000)

 1x jaar listing indienen van alle klanten waaraan voor meer dan 250 EUR werd gefactureerd.
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Tarieven Ondernemingsloket

• Inschrijving – wijziging- schrapping in de kruispunt van ondernemingen : 88,5 EUR
• Activatie – wijziging- schrapping BTW:  60 EUR excl btw.
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• oprichter
• Zelfstandige helper
• Meewerkend echtgenoot

• Zaakvoerder, bestuurder
• Werkend vennoot
• Geen meewerkend echtgenoot

éénmanszaak

Vennootschap



ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP MEEWERKEND ECHTGENOTE

Geen opbouw van rechten! Opbouw van rechten: pensioen, ziekte 
uitkering, overbruggingsrecht, 
kinderbijslag

Opbouw van rechten: pensioen, ziekte 
uitkering, overbruggingsrecht, kinderbijslag

Enkel mogelijk indien er nog andere 
beroepsactiviteiten zijn: 
50 % werknemer, uitkeringsgerechtigde
werkloze, enz.

 Enkel mogelijk indien de persoon geen 
ander statuut heeft.

 Enkel mogelijk in een éénmanszaak,

Minimumbijdragen: 0 EUR / kwartaal Minimumbijdrage: 738,78 EUR/kwartaal Minimumbijdragen: 324,54 EUR/kwartaal

20,5 % sociale bijdragen betalen op uw netto belastbaar inkomen



25-11-19

Er zijn 2 opties:

1. Neen, als u alleen de activiteit van journalist uitoefent in bijberoep dan moet je niet aansluiten 
bij een sociaal verzekeringsfonds

2.  Ja, indien je naast de activiteit van journalist ook inkomsten vergaart met andere activteiten.
Bv.  Iemand is journalist en grafisch designer.  Deze persoon zal wel moeten
aansluiten als zelfstandige in bijberoep gezien hij ook inkomsten heeft uit een andere activteit.



éénmanszaak
+ Inkomsten

- kosten ( telefoon, wagen, pc, internet,…)

- betaalde sociale bijdragen

------------------------------------

Netto belastbaar inkomen

- Belastingen

------------------------------------

Netto inkomen







• BTW =  percentage dat je bovenop je factuurprijs moet aanrekenen en moet doorstorten aan het BTW controle 
kantoor

• Belastingen: percentage dat je betaald op uw inkomen om alle kosten van ons land te betalen

• 25 % tot 50 % op uw netto belastbaar inkomen

• Op je eerst 7430 EUR  inkomen betaal je geen belastingen

• Journalisten betalen op slechts de helft van hun inkomen belastingen.



Primo-starter Art 37. Student Zelfstandige Gepensioneerde



Primo starter:  Max. 1 jaar bij start van de activiteit in hoofdberoep,
Met opbouw van sociale rechten.

Geschat beroepsinkomen lager dan 7150,87 EUR = 387,00 EUR/kwartaal

Geschat beroepsinkomen meer dan 7150,87 maar minder dan 9231,59 EUR = 492,52 EUR/ Kwartaal

Geschat beroepsinkomen meer dan 9231,59 EUR en maximaal 13847,39 EUR= 738,78EUR/ Kwartaal



Geschat beroepsinkomen lager 1531,99 EUR: 0,00 EUR.

Geschat beroepsinkomen lager 7253,83 EUR:  387,00  EUR/ kwartaal

Geschat beroepsinkomen hoger dan 7253,83 EUR: 738,78  EUR/ Kwartaal

ART.37: Enkel voor gehuwden waarvan de partner een eigen sociaal statuut heeft. Vb: loontrekkende, ambtenaar, 
zelfstandige in hoofdberoep, uitkeringsgerechtigde, gepensioneerde, werkloze, mindervalide
 Geen opbouw van rechten



• Tussen 18 en 25 jaar oud zijn.

• Ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten.

*   Ingeschreven zijn voor 27 studiepunten of 17 lesuren per week en bewijs van regelmatig de lessen te volgen

Tot 6775,25 euro per jaar = 0 EUR/ Kwartaal

Vanaf 6.775,25 euro = u betaalt 20,5%  sociale bijdrage op het bedrag hoger dan 6775,25 euro

Student Zelfstandige



Student Zelfstandige

KindergeldKindergeld

Een zelfstandige behoudt zijn 
recht op kinderbijslag  indien zijn 
netto belastbaar inkomen lager 
blijft dan 13847,39 EUR

Belastingen

De regels betreffende personen-
belasting zijn van toepassing: 

Vanaf 18 jaar moet er een aangifte
gebeuren

De eerste 8860 EUR is onbelast.
Vervolgens zijn de belasting-
schijven van toepassing: 
25% - 40% - 45% - 50%

Fiscaal ten laste

Afhankelijk van je netto 
jaarinkomen :

• 3330 EUR indien ouders 
samen belast

• 4810 indien ouders 
afzonderlijk belast

• 6110 indien ouders 
afzonderlijk belast en de 
student als gehandicapt 
wordt beschouwd

 De eerste 2780 EUR worden 
vrijgesteld in deze beoordeling




