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2 De Ondernemersbank

... als jonge ondernemer
Dit is uw moment. U gaat de uitdaging
aan om te ondernemen, om uw idee
om te zetten in de praktijk: u start uw
eigen zaak of bedrijf. BNP Paribas Fortis
ondersteunt uw ondernemerszin en uw
innovatieve creativiteit.

Deze brochure is een leidraad bij de opstart van uw zaak. Meer informatie vindt
u op www.bnpparibasfortis.be/starters.
De Ondernemersbank van
BNP Paribas Fortis is de partner van alle
ondernemers, en zeker van starters!

Uw eigen zaak neemt een vliegende
start dankzij advies op maat, unieke
startersvoordelen en een persoonlijke
adviseur. Een adviseur die expert is in uw
deelgebied en u helpt bij de opmaak van
uw businessplan en uw financieel plan.
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Hoe start ik mijn eigen zaak op?
Als starter zit u met een hoop vragen. Op onze website
en via onze adviseurs krijgt u stap voor stap duidelijke
oplossingen voor al uw mogelijke vragen.
Al bij de opstart van uw zaak zijn er heel wat zaken
waar u rekening mee moet houden. Kent u uw klant en
de markt? Is uw businessplan klaar? Klopt uw financieel
plan? Hebt u recht op overheidssteun?
Ook bij de oprichting van uw bedrijf zijn er heel wat administratieve formaliteiten die moeten vervuld worden.
Hebt u de juiste financiële instrumenten bij de hand?
Als startende ondernemer voelt u uw zaak echt leven.
Hoe evolueert uw bedrijf? Hoe kunnen wij u verder
helpen groeien?
Om u op weg te helpen, hebben we een handige tool
voor u ontwikkeld: de tool Vliegende Start.

4 De Ondernemersbank

U vindt de tool Vliegende Start op
www.bnpparibasfortis.be/starters,
na invulling krijgt u:
|| een e-mail met advies op maat;
|| een basisdocument als voorbereiding op uw eerste
afspraak met uw adviseur;
|| een leidraad voor de opstart van uw zaak.
Na het invullen hebt u de mogelijkheid een afspraak
te maken met de, op basis van uw antwoorden, meest
geschikte adviseur.

Tip 1:
Toch nog niet gevonden wat u zocht? Spreek
dan vrijblijvend met een van onze adviseurs
over uw project.
Contacteer ons op het nummer 02 433 43 31.

Vóór u succesvol kunt starten zijn er
een aantal belangrijke vragen die u voor
uzelf moet beantwoorden: hoeveel risico
ben ik bereid te nemen? Onder welke
ondernemingsvorm zal ik opstarten?
Als dat voor u duidelijk is, kunt u alle
administratieve formaliteiten beginnen
vervullen. En, uw adviseur van
BNP Paribas Fortis kan, in samenwerking met zijn administratieve partners,
heel wat van het administratieve werk
voor u opknappen.

Helemaal klaar voor de opstart
van uw eigen zaak?
Beantwoord deze 7 basisvragen en u
weet wat u eventueel nog moet doen
vóór de opstart:

1.	Voldoe ik aan de wettelijke basisvoorwaarden? En heb ik het juiste
statuut?
2.	Heb ik rekening gehouden met mijn
persoonlijke situatie?
3.	Welke activiteit wil ik uitoefenen?
En mag ik dat wel? Heb ik de nodige
kwalificaties en vergunningen?
4.	Ben ik me voldoende bewust van de
risico’s van zelfstandig ondernemerschap? (en ben ik ook bereid deze te
nemen)
5.	Heeft mijn onderneming kans op slagen? Heb ik een goed businessplan
en financieel plan opgesteld? Heb ik
voldoende marktonderzoek gevoerd?
6.	Kan ik het alleen aan, of werk ik met
personeel?
7. Wat zijn mijn fiscale verplichtingen?

“Er zijn 3 bijzonder
harde zaken: staal,
diamanten en de
waarheid over jezelf
kennen.”
Benjamin Franklin
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Uw idee 
1. Ondernemingsplan
Om uw idee te toetsen op haalbaarheid schrijft u een ondernemingsplan
of een businessplan. U zoekt hierin ook
naar een vestigingsplaats en de nodige
financieringsbronnen.
2. Kies een juridisch statuut
Gaat u voor een eenmanszaak? Of voor een
vennootschap?
Zie de tabel ‘Uw eerste beslissing' op pagina 8.

6. Vraag uw btw-nummer aan
Als uw onderneming btw-plichtig is moet u
een btw-nummer aanvragen. U doet dat bij
het btw-controlekantoor van de plaats waar
uw onderneming gevestigd is.
Uw adviseur kan u hierbij helpen en bovendien is de activering dan helemaal gratis!

3. Open een professionele zichtrekening
Deze rekening is volledig gescheiden van de
privérekening en wordt enkel gebruikt voor de
verrichtingen voor beroepsactiviteiten.
Tip 2:
Starters krijgen een gratis professionele
rekening tijdens het eerste jaar!

7. Sluit u aan bij een sociaal
verzekeringsfonds en ziekenfonds
Ten laatste op het moment van het begin van
de effectieve uitoefening van de zelfstandige
activiteit moet een startende zelfstandige
aangesloten zijn.
Als u een vennootschap opricht om uw zelfstandige activiteiten uit te oefenen, moet u
zowel uzelf als uw vennootschap aansluiten
bij een sociaal verzekeringsfonds.
Uw adviseur kan u hierbij helpen.

4. Richt een vennootschap op
Als u kiest voor de vennootschap als ondernemingsvorm, dan moet u een oprichtingsakte opstellen. Afhankelijk van de rechtsvorm,
dient dit bij de notaris te gebeuren. U moet
dan ook de akte neerleggen bij de griffie van
de rechtbank van koophandel en de akte
registreren bij een registratiekantoor van de
FOD Financiën.

8. Breng uw verzekeringen in orde
Zodra een onderneming activiteiten uitvoert,
krijgt ze te maken met gebeurtenissen die
haar resultaten en zelfs haar verdere bestaan
kunnen schaden. U moet zich verzekeren
tegen onvoorziene tegenslagen als ziekte,
brand, arbeidsongevallen, enz. Andere verzekeringen zijn facultatief.
Uw adviseur kan u hierbij helpen.

5. Vraag een ondernemingsnummer aan
Om een handels- of ambachtsactiviteit uit
te oefenen moet u ingeschreven zijn bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen. De inschrijving gebeurt bij het ondernemingsloket.
Uw adviseur kan u hierbij helpen.
De bij wet vastgestelde inschrijvingsprijs is
wel te uwen laste.

9. Werf uw personeel aan
Iedere ondernemer die personeel wil aanwerven, moet voldoen aan een aantal
verplichtingen. Het volstaat een aantal administratieve formaliteiten te vervullen die door
de sociale wetgeving worden opgelegd.

 De start van uw onderneming
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van de onderneming

U zelf, uw boekhouder en uw financiële
adviseur
Praat al voor de opstart met
een boekhouder en een bankier
De relatie tussen u, uw boekhouder en
uw bankier is van groot belang, want
het is een relatie op lange termijn. Ga
dan ook enkel in zee met een boekhouder en een bankier waar u vertrouwen
in hebt.
Wat doet een boekhouder?
|| kiest samen met u de meest geschikte
rechtsvorm;
|| begeleidt u bij het opstellen van uw
ondernemingsplan;
|| wijst u op de voordelen die u als starter kunt genieten;
|| kan u helpen met de administratie;
|| geeft advies in sociale en fiscale
materies.

Wat doet uw bankier?
met een kritische en constructieve blik naar uw ondernemingsplan;
|| helpt u om uw financiële stromen binnen uw bedrijf te beheren;
|| biedt u mogelijkheden aan om uw
groei te financieren;
|| biedt u de tools aan om correcte betalingen te ontvangen en te doen;
|| helpt u uw zaak en uzelf te beschermen
tegen onvoorziene omstandigheden door
de juiste verzekeringen aan te bieden.
|| kijkt

Tip 2:
Een boekhouding voeren is een
wettelijke verplichting, die verschillend is naargelang de omvang
en de aard van het bedrijf: vereenvoudigde of dubbele boekhouding.
Daarnaast is het ook gewoon een
handig hulpmiddel om een reëel
zicht te krijgen op de financiële
situatie van uw bedrijf: om uw
uitgaven en inkomsten na te kijken,
en om uw eventuele winst te
berekenen.

Neem een vliegende start 7

De drie pijlers

van uw onderneming

Wat is een ondernemingsplan en
waarom heb ik het nodig?
Een zaak beheren alleen op het buikgevoel is onmogelijk. Maak daarom een
sterk businessplan op, en stel ook een
onwrikbaar financieel plan op. Zo weet
u op elk ogenblik hoe uw bedrijf er voor
staat vanaf de opstart, en wat de volgende stap in uw groei kan zijn.
Uw businessplan bevat de beschrijving
van uw project:
|| waaruit bestaan uw producten en
diensten precies;
|| hoe zit de markt in elkaar;
|| wat is de dagelijkse taakverdeling tussen uzelf en uw medewerkers.

In uw financieel plan zet u de volgende
cijfers op een rij:
|| uw resultatenrekening en balans
geven een realistisch inzicht in de economische haalbaarheid van uw project;
|| het financieel plan is wettelijk verplicht als u een vennootschap opricht;
|| de haalbaarheid bepaalt of u als
oprichter aansprakelijk bent bij een
eventueel faillissement binnen de eerste
drie jaren.

Tip 3:
Maak uw financieel plan op met
verschillende scenario’s en met
verschillende verkoopsprognoses;
zo bent u beter voorbereid als het
wat minder zou lopen.
Kijk ook na vanaf welk punt u winst
begint te maken.

Uw
bank als
partner

Meer informatie over hoe u een
businessplan en een financieel plan
opstelt, vindt u op
www.bnpparibasfortis.be/starters.

Uw eerste beslissing als starter:
eenmanszaak of vennootschap?

Ons aanbod voor jonge ondernemers

Start u straks als zelfstandige een eenmanszaak? Of richt u een
vennootschap op? Kies de geschikte ondernemingsvorm.
Rechtsvorm als zelfstandige
structuur: weinig kosten, geen minimumkapitaal,
nauwelijks formaliteiten, enkele boekhouding.
|| Fiscaal: al uw inkomsten vallen onder de personenbelasting.
|| Meer persoonlijk risico: ook uw eigen vermogen loopt risico. Uw
zaak eindigt als u ermee stopt; u draagt de volledige last van de
investeringen.
|| Maximale vrijheid: u bestuurt helemaal alleen.
|| Vederlichte

Rechtsvorm in een vennootschap
|| Zwaardere structuur: oprichtingskosten, verplicht minimumkapitaal,
meer administratieve verplichtingen (bv. een dubbele boekhouding met
jaarrekening).
|| Fiscaal: inkomsten in uw vennootschap zijn onderworpen aan de
vennootschapsbelasting
|| Extra belastingen: belasting op de meerwaarde bij de verkoop van
activa (o.a. gebouwen).
|| Minder persoonlijk risico: uw privévermogen is afgeschermd: uw
zaak overleeft uw pensioen.
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BNP Paribas Fortis is de bank voor jonge
ondernemers en heeft daarom een
specifieke afdeling voor zelfstandigen,
vrije beroepers en kmo-zaakvoerders:
De Ondernemersbank.

Tip 4: Een eigen zaak begint bij
een goede voorbereiding, vul voor
de eerste afspraak met uw adviseur de tool Vliegende Start in.

|| Op basis van uw behoeften en uw
activiteit krijgt u de meest geschikte adviseur. Hij/zij is expert in zijn deelgebied,
zowel door opleiding als door ervaring
en is het eerste aanspreekpunt in de
bank voor de dagdagelijkse opvolging
van uw zaak.
|| In het eerste jaar volgen we uw zaak
nauwgezet op; zo krijgt u altijd advies op
maat. We plannen 3 ontmoetingsmomenten op kantoor of in uw zaak voor een
stand van zaken en bijkomend advies.
|| Bovendien krijgt u van in het begin heel
wat bancaire voordelen en een uitgebreid
aanbod van onze externe partners.

Bancaire voordelen
|| 1

jaar gratis professionele
zichtrekening;
|| gratis online businessbankieren;
|| korting op dossierkosten;
|| een breed gamma van betaalterminals
aan concurrentiële prijzen;
|| hulp bij aanvraag overheidssteun;
|| ...

Partnervoordelen
Total: 1 jaar gratis Total-tankkaart
voor uw professioneel voertuig
||
Xerius helpt u bij de volgende
startersformaliteiten :
- inschrijving in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen (het inschrijvingsgeld
blijft wel te uwen laste);
- aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds;
- gratis activering van uw onderne||

mingsnummer als btw-nummer.
De adviseur van het BNP Paribas
Fortis-kantoor doet de aanvraag bij
Xerius.
||
Exact Online: 6 maanden gratis
boekhoudsoftware Exact Online
Premium; 1 dag gratis opleiding ‘werken
met Exact Online'.
||
KPMG: Gratis inleidend
gesprek, analyse en bespreking business
plan tegen 50% van het normale tarief en
opmaak van het financieel plan en
voorbereiding van de oprichting aan 60%
van het normale tarief. Alle details en de
voorwaarden vindt u op
www.bnpparibasfortis.be/starters of in
uw kantoor.
|| ...
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Uw bank

als partner

Ook nà de start
is uw bank uw financiële partner

Als starter hebt u financiële tools en
oplossingen nodig voor het dagelijks
beheer van uw zaak:

Uw dagelijkse bankzaken
Rekeningen openen, betalingen ontvangen, overschrijvingen uitvoeren, bankkaarten en kredietkaarten gebruiken,
PC banking,... Met ons aanbod dagelijks
bankieren voor professionals beheert u
snel, eenvoudig en veilig het dagelijks
beheer van uw zaak.

Uw toekomstplannen
Investeren, aankopen, uitbreiden, de
overgang naar een vennootschap,...
We zien onze ondernemers graag
groeien. Daarom bieden we u heel wat
financiële oplossingen, die u kunnen helpen om uw bedrijf te laten groeien.

dekt u zich dus beter vooraf heel
goed in. Daarbij begeleiden we u
graag, met verzekeringen op maat
van professionals. Verschillende
verzekeringen kunnen afgesloten
worden. Voorbeelden zijn: een
brandverzekering, verzekering voor
bedrijfsvoertuigen, verzekering
tegen productaansprakelijkheid en
bedrijfsschade.

Uw pensioen
Zelfstandigen kunnen niet rekenen op een
groot wettelijk pensioen. Daarom spaart
u beter al van bij de start voor later. We
vertellen u graag welk pensioenplan u
het grootste fiscale voordeel oplevert.
Ook als u ooit stopt met ondernemen,
hebben onze adviseurs het met u graag
over mogelijke successie-oplossingen.

Krediet binnen de 48 uur
BNP Paribas Fortis geeft u, voor kredietaanvragen tot 100.000 EUR, een
antwoord binnen de 48 uur*. Behalve
van het bedrag, hangt dit ook af van het
soort krediet, de eventuele waarborgen
en de volledigheid van uw dossier.
U krijgt ook altijd een gemotiveerd
antwoord.

Uw risico's
Als zelfstandige loopt u flink wat risico.
Om financiële katers te vermijden,

10 De
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* Geldig voor kredieten op afbetaling en kredietopeningen voor beroepsdoeleinden. In de meeste gevallen geeft
BNP Paribas Fortis binnen 48 uur een antwoord op de
kredietaanvraag. Deze verbintenis geldt onder voorbehoud dat BNP Paribas Fortis over alle noodzakelijke documenten beschikt om een beslissing te kunnen nemen.
De aanvraag voor een professioneel krediet en de eventuele goedkeuring door BNP Paribas Fortis houden voor de
klant geen enkele verbintenis in. Alleen de ondertekening
van de kredietovereenkomst na de goedkeuring ervan
maakt het contract van kracht. De algemene kredietvoorwaarden blijven van toepassing; ze zijn beschikbaar
in alle kantoren van BNP Paribas Fortis.
Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag
door de kredietverstrekker.

Tip 5:
Alle overheden in ons land stimuleren starters. Dat doen ze met
subsidies, overheidssteun, bonussen, kortingen, premies en fiscale
voordelen. Onze adviseurs kennen
de materie en helpen u mee het
dossier op te stellen voor de juiste
instantie en zo de financiering of
waarborgregeling voor uw zaak
rond te krijgen.
Tip 6:
De sociale rechten van een zelfstandige zijn niet helemaal gelijk
aan die van een werknemer. Om
dezelfde rechten te kunnen genieten als een werknemer, is het mogelijk u aanvullend te verzekeren.
Bijvoorbeeld met een bijkomende
verzekering gewaarborgd inkomen waarmee u zich op het vlak
van ziekteverzekering extra kunt
veiligstellen. Voor uw pensioen,
kunt u bijvoorbeeld een verzekering Vrij Aanvullend Pensioen voor
Zelfstandigen (VAPZ) afsluiten.
Tip 7:
Gelieve bij uw eerste gesprek met
uw adviseur het volgende mee te
brengen :
• Uw identiteitskaart;
• Uw business plan en uw financieel plan (indien deze reeds
klaar zijn);
• Alle ander informatie die u nuttig
acht om ons te overtuigen.
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BNP Paribas Fortis, De Ondernemersbank, is er voor u.

Made in BNP Paribas

Advies ?
Informatie ?
Verrichtingen ?

(op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)
Kantoren

Bel ons op tel. 02 433 43 31
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)
Telefoon

Surf naar www.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)
Internet

Surf mobiel naar bnpparibasfortis.be/easybanking
(alle dagen, 24 u. op 24)
GSM

De inhoud van deze brochure heeft een uitsluitend informatief doel. Zij geldt in geen enkel opzicht
als advies. BNP Paribas Fortis is niet verantwoordelijk voor de inhoud, zelfs niet in het geval van
fouten, incorrecte gegevens of onvolledige informatie.

BNP Paribas Fortis NV
Warandeberg 3
1000 Brussel
RPR Brussel
BTW BE0403.199.702
FSMA-nr. 25.879 A

Deze brochure werd gedrukt
op 100% gerecycleerd papier
met het Europees Ecolabel .
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