Zin om uw onderneming
op te starten ?
Denk aan alles !
U hebt beslist een onderneming op te
starten. Gefeliciteerd !
Voor u ligt een gids in de vorm van
een interactieve « checklist ». Hierin
worden een reeks vragen gesteld die de
belangrijkste stappen van het parcours
van een starter overlopen.
Deze vragen zullen u helpen na te gaan waar u
staat met uw project en uw sterkten en eventuele
gebreken in kaart te brengen. Bovendien zal de
lijst u helpen de bestaande bronnen, instellingen
en hulpmiddelen die u kunnen helpen tijdens de
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verschillende stappen bij de realisatie van uw
project, te identificeren.
De links in deze vragenlijst zullen u doorheen
de verschillende rubrieken van de website
www.1819.be leiden.
Daar vindt u inhoud met betrekking tot de
behandelde onderwerpen.
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Alvorens te starten.
Weet u waar u informatie en advies van specialisten kunt vinden ?

Of het nu gaat over het uitwerken van een business plan, het valideren van een project, het opstellen
van een financieel plan, het kiezen van een juridische vorm, het indienen van een stedenbouwkundig
dossier, het identificeren van subsidies of premies, of nog het optimaliseren van het fiscaal statuut,
de starter kan van een gepersonnaliseerde begeleiding bij deskundigen uit de publieke of private
sector genieten.
Hij kan ook informatie vinden over al deze stappen door te surfen op gespecialiseerde informatie
websites, door het lezen van publicaties of door deel te nemen aan beurzen, seminaries of
workshops.
Om hem wegwijs te maken in dit ruime aanbod van instellingen en informatie, stelt het Brusselse
gewest het nummer 1819, de telefonische informatie- en oriëntatiedienst van de Brusselse
(toekomstige) ondernemers, ter beschikking.
Deze dienst is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30u tot 13.00u, alsook op dinsdagavond
van 17.00u tot 19.30u. U kunt ook een mail sturen op het adres info@1819. be, of contact opnemen
via de website www.1819.be
Contacteer gerust de adviseurs van de dienst 1819. Zij zullen u helpen in uw zoektocht naar
informatie en bij het identificeren van die instellingen die u het beste kunnen begeleiden tijdens de
opstart van uw zaak.

Bent u klaar om te starten ?

Heeft u nagedacht over de motieven die u aanzetten tot ondernemen ? Zijn deze afgestemd op uw
levensproject en professioneel project ?
Is de activiteit die u wenst te ondernemen geen ‘toevallige’ keuze ? Is het een economisch project
dat u op lange termijn wenst uit te voeren ?
Bent u bereid om risico’s te nemen ? Welke ?
Hebt u de invloed van deze statuutwijziging op uw omgeving, uw familie en uw levensritme goed
overwogen ?
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Moet u specifieke stappen ondernemen met betrekking tot uw huidig statuut (ten opzichte van uw
werkgever indien u werkt, ten opzichte van de RVA indien u werkzoekende bent, ten opzichte van
derden,…) ?
Heeft u voldoende tijd en middelen om uw project voor te bereiden, rekening houdend met uw
huidige situatie ?
Hebt alle competenties en kwaliteiten die u nodig zult hebben om de onderneming op te starten,
geïdentificeerd ?
Heeft u al uw sterkten en zwakten in kaart gebracht ? Uw kwaliteiten en gebreken ?
Moet u zich nog vormen alvorens van start te gaan ?

Vervult u de wettelijke voorwaarden om uw onderneming op te starten ?

Heeft u als buitenlands ondernemer een beroepskaart nodig ?
Heeft u toegang tot de basiskennis bedrijfsbeheer ?
Is het beroep dat u wenst uit te oefenen beschermd ? Heeft u toegang tot het beroep ?
Heeft u een erkenning of speciale licentie nodig om uw beroep uit te oefenen ?

Is uw project gevalideerd ?

Hebt u een business plan gemaakt ?
Hebt u een marktstudie uitgevoerd ?
Hebt u een financieel plan opgesteld ?
Hebt u een groeistrategie ?
Kent u de preactiviteitssteun ?
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Hebt u uw innoverend product of dienst beschermd ?

Hebt u nagegaan of uw creatie beschermd kan worden ?
Kent u de verschillende mogelijkheden om uw innovatie te beschermen ?
Hebt u een nieuwheidsonderzoek uitgevoerd ?
Hebt u gedacht aan een I-DEPOT ?
Kent u de tegemoetkomingen inzake onderzoek en ontwikkeling en innovatie ?
Kent u de preactiviteitssteun ?

Heeft u de juridische vorm van uw onderneming al gekozen ?

Kent u de verschillende ondernemingsvormen ?
Heeft u de voor- en nadelen van elke juridische vorm geanalyseerd op sociaal, juridisch en sociaal
vlak ?
Kent u het statuut van zelfstandige in bijberoep ?
Kent u de verschillende vennootschapsvormen ?
Heeft u een verklaring van onbeslagbaarheid van uw hoofdverblijfplaats ?

Wenst u een onderneming te starten in de sociale economie ?

Weet u welke karakteristieken de sociale economie in Brussel heeft ?
Kent u de vzw, voor niet-lucratieve activiteiten ?
Kent u de financieringen en subsidies die specifiek zijn voor de sociale economie ?
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Neemt u een bestaande onderneming over ? Weet u waaraan u specifiek
aandacht moet besteden ?

Weet u waar u een over te nemen onderneming kunt vinden ?
Kent u de verschillende manieren om een bedrijf over te nemen ?
Weet u hoe u een overnameopportuniteit moet evalueren ?
Hebt u een fiscal certificaat aan de verkoper gevraagd ?
Hebt u informatie ingewonnen over de financieringen en regionale subsidies in hat kader van
een bedrijfsovername ?

Weet u hoe het kapitaal van uw onderneming bijeen te krijgen ?

Heeft u persoonlijke middelen om te investeren in de zaak ? Kan u rekenen op uw omgeving ?
Gaat u beroep doen op investeerders ?
Kent u de netwerken van business angels ?
Hebt u al gehoord van crowdfunding ?
Kent u de publieke investeringsfondsen ?
Kent u de private investeringsfondsen ?

Wilt u geld lenen ? Weet u tot wie u zich kan richten om een krediet te
bekomen ?

Kent u de verschillende financieringskredieten ?
Hebt u voldoende waarborgen ?
Kent u de publieke financieringsinstellingen voor kmo’s ?
Heeft u moeilijk toegang tot een bankkrediet ? Kent u het micro-krediet ?
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Hebt u de financiële steunmaatregelen geidentificeerd die u kunnen helpen
uw activiteit op te starten ?

Kent u het verschil tussen een financiering en een subsidie ?
Heeft u de premies en subsidies geïdentificeerd waarop u als starter beroep kan doen ?
Heeft u de fiscale voordelen geïdentificeerd die op uw activiteit van toepassing kunnen zijn ?

Heeft u de vestigingsplaats van uw onderneming al bepaald ?

Weet u welke criteria belangrijk zijn om uw vestigingsplaats te bepalen ?
Kent de stedenbouwkundige en milieureglementering die op uw bedrijf van toepassing is ?
Hebt u gecontroleerd of u een stedenbouwkundige of milieuvergunning nodig hebt om uw activiteit
uit te oefenen ?
Hebt u contact opgenomen met uw gemeente ?
Kent u de regionale subsidies inzake localisatie?
Kent u de vestigingsmogelijkheden die ondersteund worden door het Brussels Gewest ?
Weet u wie u kan helpen bij het vinden van een geschikte vestigingsplaats ?
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U bent klaar om te starten.
Bent u goed op de hoogte van de gevolgen van het sociaal statuut van de
zelfstandige ?

Weet u wat het sociaal zelfstandigenstatuut inhoudt ?
Kent u uw rechten als zelfstandige op het vlak van sociale zekerheid ?
U start een activiteit in bijberoep. Kent u de gevolgen voor uw sociaal statuut ?
Weet u hoe uw sociale bijdragen zullen berekend worden ?

Heeft u alle administratieve stappen ondernomen ?

Heeft u een professionele rekening geopend ?
Heeft u alle stappen voor de oprichting van een vennootschap ondernomen ?
Heeft u uw activiteit geregistreerd bij een ondernemingsloket ?
Heeft u de nodige erkenningen en licenties voor de uitoefening van uw activiteit ?
Bent u aangesloten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen ?
Heeft u uw activiteit gemeld bij een ziekenfonds ?
Heeft u uw ondernenming aangegeven bij de BTW ?

Kent u uw verplichtingen als werkgever ?

Bent u geregistreerd bij de RSZ ?
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Kent u de reglementering voor aanwerving van buitenlandse werknemers ?
Kent u de verschillende tegemoetkomingen bij aanwerving ?
Weet u wie u kan helpen bij de verschillende stappen bij aanwerving ?

Heeft u de nodige verzekeringen afgesloten voor uw activiteit ?
Kent u uw boekhoudkundige verplichtingen ?
Weet u welke belastingen u moet betalen ?
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