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INHOUD 

Uw Ondernemingsvorm 
 

• Keuze 

• Voor- en nadelen van een vennootschap 

• Fiscale Circulaire 

• Soorten vennootschappen 

• De Feitelijke Vereniging (FV) 

• De Eenmanszaak 

• Cijfers 

• Werken met werknemers of zelfstandigen? 



KEUZE 

Vennootschap / VZW 

 

• Afgescheiden vermogen (BVBA, CommV, VOF, VZW,…) 

Eenmanszaak / Feitelijke Vereniging 

 

• Handelend in persoonlijke naam (eigen inschrijving in de 
KBO) 



CRITERIA 
 

• Aansprakelijkheid (afschermen privé-vermogen) 

• Financieel: fiscaal voordeel van een vennootschap 

• Fiscaal: voordeel toepassing fisc. circulaire kostenaftrek eenmanszaak en FV 

• Kosten 

• Risico op schijnzelfstandigheid 

 

Tip: men kan perfect starten als eenmanszaak of FV en later een vennootschap 

oprichten 

KEUZE 



WETTELIJKE VERPLICHTINGEN 
 

VSO of VZW-structuur is verplicht bij +18 plaatsen in trap 2A en trap 3, en 

eveneens in trap 2B vanaf 2020 

In dat geval ook verplicht met werknemers te werken 

 

Trap 0, 1 en tot en met 2019 trap 2B (vroegere IKG): geen specifieke wettelijke 

verplichtingen 

KEUZE 



Aansprakelijkheidsbeperking 

Afgescheiden van het 
privévermogen 

 

 

Het privévermogen wordt niet 
aangetast in geval van 

oplopende schuldenlast 

 

Let op: dit wordt doorbroken bij 

persoonlijke borgstellingen / 

hypotheek 

 

Denk na over alternatieve 

financieringen:  

Bv. Participatiefonds PMV 

(Kidsinvest) 

 

 

VOOR- EN NADELEN VAN EEN 

VENNOOTSCHAP 



Aansprakelijkheidsbeperking 

Financiële aansprakelijkheid: 
ten aanzien van schuldeisers 

 

Burgerlijke aansprakelijkheid 
(voor fouten van u of uw 

aangestelden): te verzekeren 

 

Aansprakelijkheidsbeperking 

geldt niet voor alle 

vennootschapsvormen: enkel 

BVBA, S-BVBA, CVBA en NV 

VOOR- EN NADELEN VAN EEN 

VENNOOTSCHAP 



Fiscaal voordelen vanaf 
bepaalde omzet 

Vennootschapsbelasting is lager 
dan personenbelasting 

Sociale bijdragen worden 
berekend op wat naar de 
persoon uitgekeerd wordt 

 Financiële planning 
 met boekhouder 
 te bespreken 

 

 

FV of eenmanszaak: alles in 
personenbelasting, sociale 

bijdragen op volledige winst 

 

 

VOOR- EN NADELEN VAN EEN 

VENNOOTSCHAP 



Fiscale Circulaire AAFisc nr. 33/2013 
Enkel voor Feitelijke Vereniging of éénmanszaak ZONDER werknemers 

Niet verplicht 

Niet mogelijk voor vennootschappen en VZW’s 

Geldig t/m 31/12/2016 - wordt bijna zeker voor 3 jaar verlengd mits enkele aanpassingen 

Principe van belastingen: 

     Alle inkomsten (omzet) 

- Bewezen kosten (facturen en bonnetjes) 

=    Belastbare winst 

 

Alternatief met fiscale circulaire: 

     Alle inkomsten (omzet) 

- Vast bedrag per dag per kind  

     (€ 7.00 of € 16.50) 

=    Belastbare winst 



Fiscale Circulaire AAFisc nr. 33/2013 

Beperkt kostenforfait:  

€ 7,00 per kind per dag 

• Beperkte lijst met kosten, de rest moet 
bewezen worden: voeding, schoonmaak 
en wasproducten, verzorgings- en 
farmaceutische producten, textiel, klein 
kookmateriaal, klein speelgoed, klein 
kantoormateriaal, representatiekosten, 
klein materiaal voor knutsel en versiering 

• Omvat geen sociale bijdragen 

• Voor elke opvangpersoon geldt: niet meer 
kosten af te trekken dan de zelf ontvangen 
som 

Globaal kostenforfait: 

€ 16,50 per kind per dag 

• Omvat alle kosten, geen mogelijkheid om 
andere kosten te bewijzen 

• Omvat geen sociale bijdragen 

• Voor elke opvangpersoon geldt: niet meer 
kosten af te trekken dan de zelf ontvangen 
som 



Oprichtingskosten 

Minimumkapitaal (afhankelijk 
van vennootschapsvorm) 

Kosten boekhouder, notaris, 
Belgisch Staatsblad, etc. 

VOOR- EN NADELEN VAN EEN 

VENNOOTSCHAP 



Boekhoudkundige 
verplichtingen en kosten 

Afhankelijk van soort 
vennootschap 

Af te toetsen bij boekhouder 

 

Boekhouder doorgaans ook 

nodig bij eenmanszaak of FV 

VOOR- EN NADELEN VAN EEN 

VENNOOTSCHAP 



Beter geschikt om 
samenwerking te 

structureren 

Collega’s of medewerkers als 
mede-aandeelhouders (vennoten) 

Vermijden van 
schijnzelfstandigheid voor de 
zaakvoerders 

Duidelijke regels, volgen uit de 
wet 

 

Formaliteiten 
 

Jaarlijkse algemene vergadering 

Formaliteiten aandelenoverdracht 

Beslissingsprocedures 

 

Flexibiliteit 
Samenwerkingsovereenkomst 

voor de FV biedt meer flexibiliteit 

om de samenwerking te 

structureren 

VOOR- EN NADELEN VAN EEN 

VENNOOTSCHAP 



BVBA 

• Enige vennootschap die door één persoon 
kan worden opgericht 

• Minimumkapitaal € 18.550, te volstorten 
€ 12.400 igv 1 vennoot, € 6.200 igv 
meerdere vennoten 

• Oprichting met notariële akte en 
financieel plan 

• Aandelen enkel overdraagbaar met 
akkoord andere vennoten 

S-BVBA 

• Zelfde kenmerken als BVBA, behalve: 

• Minimumkapitaal € 1,00 

• Financieel plan verplicht door 
boekhouder na te kijken 

• Jaarlijks 25% van de winst reserveren 
voor kapitaalopbouw 

• Kapitaal verhogen naar € 18.550 anders 
na 3de jaar persoonlijke aansprakelijkheid 
tot € 18.550 

• Kan het moeilijker maken krediet te 
krijgen dan een gewone BVBA 

SOORTEN VENNOOTSCHAPPEN 

VENNOOTSCHAPPEN MET VOLKOMEN RECHTSPERSOONLIJKHEID 

 Volkomen uitsluiting van persoonlijke aansprakelijkheid 

 Duurste vennootschapsvorm om op te richten 



CVBA 

• Coöperatieve vennootschap, soepele regels 
voor in- en uittreden 

• Minstens 3 vennoten 

• Minimumkapitaal €18.550 te volstorten €6.200 

• Oprichting met notariële akte en financieel plan 

• Uittreding mogelijk zonder akkoord andere 
vennoten, bij in- of uittreding verhoogt of 
verlaagt het kapitaal 

• Kan erkend worden door het NRC, wat fiscaal 
voordeel en mogelijkheid op Vlaamse steun 
oplevert (zie: http://economie.fgov.be/nrc-
cnc.jsp en 
http://www.socialeeconomie.be/cooperaties)  

NV 

• Geschikt voor grootschaliger activiteiten 

• Minimum te volstorten kapitaal €61.500 

• Oprichting met notariële akte en financieel plan 

• Aandelen vrij overdraagbaar 

VENNOOTSCHAPPEN MET VOLKOMEN RECHTSPERSOONLIJKHEID 

 Volkomen uitsluiting van persoonlijke aansprakelijkheid 

 Duurste vennootschapsvorm om op te richten 

SOORTEN VENNOOTSCHAPPEN 

http://economie.fgov.be/nrc-cnc.jsp
http://economie.fgov.be/nrc-cnc.jsp
http://economie.fgov.be/nrc-cnc.jsp
http://www.socialeeconomie.be/cooperaties


VOF 

• Minstens 2 vennoten 

• Geen minimumkapitaal 

• Geen notariële akte vereist 

• Geen jaarrekening vereist 

• Grote vrijheid in het maken van afspraken 

• Behoudens andere afspraken vergen alle 
beslissingen unanimiteit 

• Aandelen enkel overdraagbaar met 
akkoord alle vennoten 

CommV 

• Minstens 1 beherende vennoot en 1 stille 
vennoot 

• De beherende vennoten voeren de 
activiteiten en zijn volledig aansprakelijk 

• De stille vennoten brengen kapitaal in en 
zijn enkel tot beloop daarvan 
aansprakelijk, zij mogen de vennootschap 
niet besturen 

• Geen minimumkapitaal 

• Geen notariële akte vereist 

• Aandelen enkel overdraagbaar met 
akkoord alle vennoten 

VENNOOTSCHAPPEN MET ONVOLKOMEN RECHTSPERSOONLIJKHEID 

 Persoonlijke aansprakelijkheid niet uitgesloten 

 Goedkoper qua oprichtingskosten en te vervullen formaliteiten 

SOORTEN VENNOOTSCHAPPEN 



VSO 

• Geen eigen vennootschapsvorm: variant op 
bestaande vorm (bv: CVBA-VSO) 

• Sociaal oogmerk statutair vast te leggen 

• Rechtstreeks vermogensvoordeel beperkt tot 
max. 6% per jaar op inbreng 

• Niemand stemt met meer dan 10%, dit daalt 
naar 5% als werknemers ook vennoot zijn 

• Personeel dat langer dan 1 jaar in dienst is 
moet vennoot kunnen worden 

• Minimumkapitaal CVBA-VSO: € 2.500 ipv 
€ 6.200 

VZW 

• Geen vennootschap maar vereniging 

• Geen aandeelhouders maar leden 

• Onderscheid bestuursleden en gewone leden 

• Uitsluiting van winstoogmerk 

• Geen minimumkapitaal 

VENNOOTSCHAP MET SOCIAAL OOGMERK EN VZW 

 Persoonlijke aansprakelijkheid kan uitgesloten zijn 

 Enige toegelaten vorm vanaf +18 opvangplaatsen in trap 2a, trap 3 en vanaf 2020 ook trap 2b 

 Niet geschikt voor persoonlijk vermogensvoordeel van de vennoten, tenzij in combinatie met 

een andere structuur 

SOORTEN VENNOOTSCHAPPEN 



FV 

Lid 

Lid 

Lid 

Lid 

DE FEITELIJKE VERENIGING (FV) 

Geen vennootschap maar een samenwerkingsverband tussen zelfstandigen 



• De FV is geen afgescheiden vermogen 

• Goederen zijn ofwel van een lid, ofwel onverdeelde eigendom van 
de leden 

• Bij verkoop ontvangt ieder een gelijk deel (tenzij andere afspraken) 

Van wie is hij? 

• Contracten kunnen in eigen naam of namens de FV gesloten 
worden en vallen in dat geval onder de persoonlijke 
verantwoordelijkheid van alle leden 

• De leden zijn individueel verantwoordelijk / aansprakelijk 

• De FV kan wel een eigen verzekeringspolis nemen 

Wie is 
verantwoordelijk? 

• De FV moet een eigen ondernemingsnummer hebben, 
boekhoudkundige verplichtingen zijn beperkt 

• De leden zijn zelf zelfstandige en zijn persoonlijk een eenmanszaak 
Administratief 

KENMERKEN 

DE FEITELIJKE VERENIGING (FV) 



Wettelijke verplichting + nuttig om afspraken concreet te maken 

 

 

Vormt de statuten van de Feitelijke Vereniging 

Vermeldt: 

• Alle leden met hun gegevens en werkregime (deeltijds / voltijds) 

• De verdeelsleutel van de netto-opbrengst en evt. subsidies tussen de leden 

• De persoon of de personen die de FV vertegenwoordigen (volmacht): 

• Hun naam, of, 

• Wijze waarop deze personen benoemd worden 

• Wie de Verantwoordelijke is (per opvanglocatie) 

• Wijze van toe- en uittreding, en dat de FV in dat geval blijft bestaan 

Te ondertekenen door alle leden 

Bij toe- of uittreding wordt een bijlage gemaakt met de aanpassingen 

Toelichting op de website van Kind & Gezin 

Nazicht mogelijk door Unizo (via Wim Van Esch) 

Overeenkomst van Samenwerking 

DE FEITELIJKE VERENIGING (FV) 



Organisator 

Alleen 

Met werknemers 

Met zelfstandige 
onderaannemers 

DE EENMANSZAAK 

Concept 



DE EENMANSZAAK 

Kenmerken 

• Van de eenmanszaak, persoonlijk 

• Kan als dusdanig ook overgelaten worden Van wie is hij? 

• De eenmanszaak, ook voor het handelen van werknemers en 
onderaannemers 

• Geen onderscheid tussen professionele en privé goederen bij 
bv. schulden of faillissement  

Wie is 
verantwoordelijk? 

• De eenmanszaak moet een eigen ondernemingsnummer 
hebben 

• Vergunning staat op naam van de eenmanszaak 

• Eventuele onderaannemers moeten hun eigen 
ondernemingsnummer aanvragen 

Administratief 

Risico 
• Werken met onderaannemers = groot risico op 

schijnzelfstandigheid 

• Persoonlijke aansprakelijkheid 



• Gehuwd? Verifieer uw huwelijkscontract alvorens in eigen naam een 

zelfstandige activiteit te starten, overweeg contract met scheiding van 

goederen. 

• Statuten zoals zelfstandige helper en meewerkend echtgenoot bieden 

mogelijkheden. Informeer u hierover bij het sociaal secretariaat. 

PRIVE SITUATIE 

Enkele nuttige wenken 



CIJFERS 

Verschillende ondernemingsvormen op het terrein 

Trap FV EenmansZ Venn. VZW 

T0 66 755 78 34 

T1 182 183 71 19 

T2A   10   139 

T2A en T2B       27 

T2B 96 142 155 37 

Totaal 344 1090 304 256 



Staan mee aan het 
hoofd van de zaak 

Vennootschap:  

Mede-zaakvoerders (vennoot 
of aandeelhouder volstaat 

niet) 

Eenmanszaak:  

Leden Feitelijke Vereniging 
(FV), verplicht met 

schriftelijke overeenkomst 

Werken voor u 

Werknemers: onder gezag 

Onderaannemers: zelfstandig, 
niet onder gezag 

WERKEN MET WERKNEMERS OF MET 
ZELFSTANDIGEN? 



Werknemers 

• Staan onder gezag van de werkgever 

• Loonkost (brutoloon per maand, excl. patronale 
bijdragen): 

• Trap 0 en 1: GMMI: € 1.562,59 

• Trap 2b: tussenin: € 1.674,41 

• Trap 2a en 3: PC331: € 1.786,10  

• Arbeidsrechtelijke beschermingen: o.a.: 

• Opzegtermijn 

• Gewaarborgd maandloon bij ziekte of zwangerschap 

• Betaalde vakantie 

• Geen eigen verantwoordelijkheid 

• Uitgebreidere sociale zekerheid 

• Vaste uren en werkschema’s 

• Tijdelijke loonkostenvermindering mogelijk: 
http://www.vlaio.be/subsidiedatabank/subsidiegidsen  

Vennoten, leden FV, onderaannemers 

• Mag niet onder gezag werken 

• Vergoeding vrij overeen te komen 

• Eigen administratie, belastingen en sociale bijdragen 

• Eigen verantwoordelijkheid 

• Opzeg contractueel af te spreken 

• Geen doorbetaling bij ziekte 

• Beperktere uitkering bij zwangerschap  

• Geen vakantiegeld 

• Beperkte sociale zekerheid 

• Veel flexibiliteit mogelijk 

• Niet toegelaten (18+ pl.) in trap 2a en 3 en vanaf 2020 
evenmin in trap 2b, uitgez. voor verantwoordelijke 

• Risico op schijnzelfstandigheid 

• Risico op groter verloop 

WERKEN MET WERKNEMERS OF MET 
ZELFSTANDIGEN? 

http://www.vlaio.be/subsidiedatabank/subsidiegidsen


RISICO OP SCHIJNZELFSTANDIGHEID? 

 

De wil van partijen 
(contract) 

Vrijheid van organisatie 
van de werktijd 

Vrijheid van organisatie 
van het werk 

Mogelijkheid om 
hiërarchische controle uit 

te oefenen 

CRITERIA 

Risico is zeer beperkt bij vennoten en mede-zaakvoerders, maar niet onbestaand 

Risico is groter bij zelfstandige onderaannemers en bij leden van een FV 

WERKEN MET WERKNEMERS OF MET 
ZELFSTANDIGEN? 



Voorbeelden van Do’s en Don’ts bij het werken met zelfstandigen 

! Alle partijen moeten goed geïnformeerd zijn om bewuste keuzes te kunnen maken ! 

Do’s 

• Gedeeld risico, gedeelde winst 

• Eigen administratie en verantwoordelijkheid 

• Ook bestuurlijke taken verdelen 

• Structureel overleg 

• Aandacht voor ‘papieren realiteit’ – 
aantoonbaarheid in geval van controle 

• … 

 

Don’ts 

• Vast maandelijks inkomen 

• Automatische doorbetaling bij afwezigheid 
of vakantie 

• Geschreven instructies (zelfs SMS e.d.) 

• Zelf van iedereen de administratie regelen 

• Sociale bijdragen en belastingen afhouden 
om netto-vergoedingen te kunnen uitkeren 

• Uurroosters, vakantieregelingen, activiteiten 
etc. eenzijdig bepalen 

• Vacature plaatsen voor ‘zelfstandige 
werknemer’ 

• … 

WERKEN MET WERKNEMERS OF MET 
ZELFSTANDIGEN? 



Gevallen 

• Controle sociale inspectie / vordering RSZ 

• Vordering voor de Arbeidsrechtbank door (ex-) medewerker  

Potentiële gevolgen 

• Bewijsvoering: de praktijk primeert op de papieren realiteit 

• Achterstallige RSZ, bedrijfsvoorheffing,… 

• Achterstallig loon, opzegvergoeding,… 

• Geen gebruik meer van de Fiscale Circulaire 

Praktisch: wat is het risico? 

WERKEN MET WERKNEMERS OF MET 
ZELFSTANDIGEN? 



Bert Gregoir 

Advocaat - vennoot 
Stappers Advocaten CVBA 

Vlaamsekaai 54-57 

2000 Antwerpen 

Tel: 03/260.68.88 

bert.gregoir@stappers-law.be 

www.stappers-law.be  

Wim Van Esch 

Coördinator Zorg en Kinderopvang  

Sectorwerking 
UNIZO 

Willebroekkaai 37 

1000 Brussel  

Tel: 0800/20.750  

ondernemerslijn@unizo.be 

www.unizo.be 

www.unizo.be/kinderopvang 

 

Nieuwsbrief kinderopvang: http://www.unizo.be/kinderopvang/cm/inschrijven_nieuwsbrief_kinderopvang.html  
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