Welke hulp bij de opstart
van jouw eigen zaak ?

Deze gids werd opgesteld door de dienst 1819, die
Brusselse ondernemers informeert en oriënteert.
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Deze gids is dus geen exhaustieve gids over de oprichting
van een bedrijf. Wil je te weten komen welke vergunningen je
nodig hebt voor je bedrijf, welke vennootschapsvorm je moet
kiezen of welke belastingen je zult moeten betalen? Of heb je
nog een heleboel andere vragen? Surf dan naar onze website
www.1819.brussels, bel ons of kom bij ons langs! Onze
adviseurs beantwoorden graag al je vragen !
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Achteraan in deze brochure vind je de contactgegevens van
de verschillende organisaties die aan bod komen.
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Opleidingsmogelijkheden
en voorbereiding

Nog vragen ?
Bel 1819

Vrijstelling van beschikbaarheid
Je eigen bedrijf oprichten, starten als zelfstandige en je eigen
baas worden? Dat doe je niet zomaar! Het is dan ook niet meer
dan normaal dat je je tijd als werkzoekende wilt benutten om je
start goed voor te bereiden.
Als je werkloos bent, moet je echter beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
en actief naar werk zoeken.
Toch is er een manier om van dat principe af te wijken en je voor 100%
te concentreren op de voorbereiding van jouw toekomstige activiteit als
zelfstandige, met name door nieuwe vaardigheden te verwerven.
Hiervoor moet je een vrijstelling van beschikbaarheid bekomen.
Die vrijstelling betekent dat je niet meer actief naar werk moet zoeken
en dat je een werkaanbieding mag weigeren. Tegelijkertijd behoud je je
werkloosheidsuitkering.
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Voor welke soorten activiteiten ?
Deze vrijstelling kan je dus worden toegekend om een opleiding te volgen
of nieuwe vaardigheden te verwerven, maar ook voor een stage of om je
project uit te testen, bijvoorbeeld door een overeenkomst af te sluiten met
een activiteitencoöperatie.

Hoe vraag je de vrijstelling van beschikbaarheid aan ?
Dat hangt af van de studie, opleiding of stage die je wilt volgen. Alle
modaliteiten, toelatingsvoorwaarden en de verschillende formulieren vind
je op de website van Actiris.
www.actiris.brussels/nl/burgers/vrijstelling-van-beschikbaarheid/

3

4

Beroepsinlevingsstage

Duaal leren

Om je voor te bereiden en nieuwe vaardigheden te verwerven
voor je start als zelfstandige, gaat er niets boven een stage in
een bedrijf dat verband houdt met jouw toekomstige activiteit!
Maar wat als je geen student meer bent? En hoe verzoen je die
stage met je statuut van werkzoekende/vergoede werkloze ?

Een andere manier om nog wat bij te leren voor je echt gaat
starten, is duaal leren. Bij duaal leren volg je enkele dagen per
week les en ga je de rest van de tijd aan de slag in een bedrijf.
Perfect om een beroep te leren want je zet de theorie meteen
om in de praktijk !

Dankzij de beroepsinlevingsstage kun je op de werkvloer stage lopen.
Het gaat eigenlijk om een stageovereenkomst (tussen jou en het bedrijf)
waarmee je in het kader van een opleiding als stagiair aan de slag
gaat in een bedrijf. Zo doe je praktische kennis op en leer je bepaalde
beroepsvaardigheden terwijl je werkt.

Duaal leren wordt in Brussel door twee netwerken
georganiseerd :

De beroepsinlevingsstage is geen arbeidsovereenkomst en de werkgever
zal je dus geen loon betalen. Toch zal je een vergoeding krijgen ten laste
van de werkgever. Het bedrag wordt bepaald door je leeftijd.

• 5 CEFA’s en SFPME/EFP

Aan Franstalige kant :

Aan Nederlandstalige kant :

Meer informatie vind je op
www.actiris.brussels/nl/burgers/beroepsinlevingsstage/

• Deeltijds beroepssecundair
onderwijs: 3 CLW’s en
Syntra Brussel

• Voltijds technisch- en beroeps
secundair onderwijs

Opgelet :

Meer informatie : www.actiris.brussels/nl/burgers/duaal-leren/

• Bepaalde stages worden
• Ontvang je een sociale
uitgesloten. Surf voor meer info
uitkering? Informeer je dan over
naar de website van Actiris
je verplichtingen en over de
www.actiris.brussels/nl/burgers/
eventuele impact van de stage op
beroepsinlevingsstage/.
de betaling ervan.

Ben je werkloos en wil je starten met duaal leren? Dan kun je ook een
vrijstelling van beschikbaarheid aanvragen om je van je verplichtingen te
ontdoen (actief naar werk zoeken, beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
enz.) en tegelijkertijd je werkloosheidsuitkering te behouden.

5

Vrijstelling om een zelfstandig
project voor te bereiden
Naast opleidingen, stages of duaal leren kun je als volledig
werkloze ook andere activiteiten uitvoeren om je opstart
als zelfstandige voor te bereiden en tegelijkertijd je
werkloosheidsuitkering behouden gedurende maximaal
zes maanden.

Welke activiteiten mag je uitoefenen ?
• Studies met betrekking tot
de haalbaarheid van het
beoogde project.
• De inrichting van de lokalen en de
installatie van het materiaal, het
leggen van de nodige contacten
om het project op te starten.
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• Het vervullen van de
administratieve formaliteiten.
• Onder meer de volgende
activiteiten zijn toegelaten:
marktstudies verrichten, een
handelszaak of burelen kopen
of huren, vennoten, leveranciers
en kredietverleners zoeken,
een vennootschap oprichten,
personeel aanwerven (dat
men evenwel nog niet mag
tewerkstellen), productiegoederen
aankopen, stappen ondernemen
in verband met de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de btw en
de sociale zekerheid.

Welke formaliteiten moet je vervullen bij de aanvang
van de voorbereiding ?
Je moet voorafgaandelijk en schriftelijk aangifte doen van de
voorbereiding bij het werkloosheidsbureau door middel van het formulier
C45E “Aangifte van activiteiten ter voorbereiding op een vestiging als
zelfstandige of op de oprichting van een onderneming” dat je kunt krijgen
bij je uitbetalingsinstelling. De mogelijkheid om je zelfstandige activiteit
voor te bereiden, is beperkt tot maximaal zes maanden en is eenmalig.
Vanaf het ogenblik dat je je zelfstandige activiteit effectief uitoefent, heb je
geen recht meer op uitkeringen.

Welke zijn de formaliteiten tijdens
de voorbereidingsperiode ?
Tijdens de voorbereidingsperiode moet je ingeschreven blijven als
werkzoekende en in het bezit blijven van een controlekaart die je moet
invullen volgens de erop vermelde instructies.
Meer info : www.rva.be/nl/formulieren/c45e
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Ondersteuningsinitiatieven
voor starters

Starten zonder
al te grote risico’s ?
Dat kan ! Bel 1819

Activiteitencoöperatie
Een activiteitencoöperatie is een interessante optie voor
werkzoekenden die een eigen zaak willen opstarten. Achttien
maanden lang kun je onder de vleugels van de coöperatie
je ondernemingsidee uittesten. Een concept met heel
wat voordelen :
• Tijdens de testperiode van
achttien maanden behoud
je je uitkering.

• Je krijgt een vrijstelling
van beschikbaarheid op
de arbeidsmarkt en kunt je
dus volledig op je project
concentreren.
• Je wordt professioneel begeleid.

Een activiteitencoöperatie is een vzw die je kunt vergelijken met een
testlabo. Werkzoekenden krijgen er in een eerste fase de nodige tools om
de opstart van hun onderneming voor te bereiden: van het opstellen van
een businessplan tot de zoektocht naar klanten.
In een tweede fase kun je produceren, verkopen en factureren
als een echte zelfstandige, maar met de bescherming van de
activiteitencoöperatie. Na achttien maanden beslis je of je je activiteit al
dan niet voortzet.

In Brussel vind je verschillende activiteitencoöperaties :
• JobYourself.
• JobYourself Baticrea voor
projectdragers in de bouwsector,
de ambachtensector en de
groene beroepen.
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• Backstage Brussels. Deze
coöperatie wordt ondersteund
door de vzw Iles en richt zich in
het bijzonder op projectdragers
van creatieve en culturele
projecten (mode & design,
muziek...).

9

Gedeelde bedrijven/payrolling

Springplank naar zelfstandige

Je kunt je diensten ook factureren via de tussenkomst van
een ander bedrijf. Zo neem je geen risico’s bij het beheer, kun
je prestaties factureren zonder een langetermijnstatuut te
moeten nemen, kun je bepaalde diensten delen enz. Als je met
een dergelijk bedrijf samenwerkt, kun je ook je uitkering blijven
ontvangen tussen je prestaties door.

Springplank naar zelfstandige is een voordeel dat niet
cumuleerbaar is met de premie voor zelfstandigen (zie
hieronder) en waarmee je een nevenactiviteit als zelfstandige
kunt uitoefenen en tegelijkertijd je werkloosheidsuitkering
behoudt onder het statuut van zelfstandige in bijberoep,
gedurende een periode van maximaal twaalf maanden.
Dit zijn de voorwaarden :

Voorbeelden : Smart, Tentoo, DiES en Rcoop

• Je moet vergoede
werkzoekende zijn.
• Je mag de nevenactiviteit niet als
hoofdberoep hebben uitgeoefend
gedurende de afgelopen zes jaar.

Nog vragen ?
Bel 1819

• Je mag geen uitgesloten activiteit
uitoefenen, zoals bepaalde
artistieke activiteiten.

Dit voordeel wordt toegekend op verzoek. Je dient hiervoor het formulier
C1C in bij je uitbetalingsinstelling. Dat formulier vul je in samen met je
uitkeringsaanvraag of ten vroegste drie maanden voor de start van je
nevenactiviteit. Zodra de RVA je aanvraag heeft aanvaard, kun je naar een
ondernemingsloket om je in te schrijven als zelfstandige in bijberoep.

Opgelet !
• Dit systeem werkt met een
inkomstenplafond. Zodra je dat
plafond overschrijdt, moet je de
ontvangen uitkeringen volledig
of gedeeltelijk terugbetalen. De
sociale bijdragen die je betaalt,
zijn bovendien voorlopige
bijdragen (die overeenstemmen
met een inkomen van ongeveer
1.500 euro op jaarbasis).
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Ze worden achteraf
geregulariseerd, dus zorg ervoor
dat je niet voor onaangename
verrassingen komt te staan !
• Je moet beschikbaar blijven
voor de arbeidsmarkt, oproepen
beantwoorden en je activiteiten
bijhouden.

11

Begeleidingsstructuren
Het grote voordeel van de structuren/initiatieven hierboven is
dat je je uitkering kunt behouden tijdens de eerste maanden
van je activiteit. Het nadeel is dan weer dat ze niet geschikt
zijn voor alle activiteiten.

Ondernemen in Brussel,
een pak eenvoudiger als
iemand je wegwijs maakt !
Bel ons !

Er bestaan ook andere initiatieven die je kunnen helpen bij de
voorbereiding van je project en die je slaagkansen helpen verhogen: de
lokale economieloketten van Brussel-Stad, Molenbeek, Schaarbeek,
Euclides (lokaal economieloket van Anderlecht), Village Partenaire
(lokaal economieloket van Sint-Gillis), Crédal, vzw Iles, microStart enz.
Je krijgt er coaching en advies om je businessplan of financieel plan op
te stellen, je financierings- en subsidieaanvragen in te dienen ... Kortom,
alle begeleiding tot de oprichting van je zaak en ook daarna. Er bestaan
ook programma’s rond de circulaire economie (zoals Greenlab van hub.
brussels) en de sociale economie (zoals Coopcity).
Daarnaast zijn er ook nog verschillende programma’s waarbij je je activiteit
kunt uittesten zoals de incubatoren L’Auberge Espagnole en Kokotte van
hub.brussels, gemeentelijke pop-upwinkels enz.
Neem zeker contact op met de dienst 1819 voor meer informatie of
raadpleeg de tool ‘Wie kan me helpen?’ op de website www.1819.brussels.
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Financiële
steunmaatregelen
Om je te helpen bij de opstart van je project en meteen een
vliegende start te nemen, bestaan er verschillende financiële
steunmaatregelen die verschillende vormen kunnen aannemen.

Een financieel
duwtje in de rug nodig
voor jouw project ?
Bel ons !

Premie voor zelfstandigen
De premie voor zelfstandigen is een financiële steunmaatregel
(die niet cumuleerbaar is met de springplank naar zelfstandige
en de test in een activiteitencoöperatie) die startende
projectdragers als zelfstandige in hoofdberoep toelaat om
zich geleidelijk aan in te werken gedurende een periode van
maximaal zes maanden. Deze premie vormt een aanvulling op
de verplichte begeleiding die ook de eerste stap is om deze
premie te kunnen krijgen.

Taalcheques Matching
en Opleidingscheques

Daarnaast moet je aan de volgende voorwaarden voldoen :
• Gedomicilieerd zijn in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

• Ingeschreven zijn bij de diensten
van Actiris als niet-werkende
werkzoekende bij aanvang van
de begeleiding.

De bedragen van deze financiële steunmaatregel zijn degressief en gaan
van 1.250 euro de eerste maand naar 1.000 euro de tweede maand, 750
euro de derde maand, 500 euro de vierde maand en 250 euro de vijfde en
de zesde maand. In het kader van het relanceplan wordt het bedrag de
laatste drie maanden verhoogd met 250 euro en dat tot eind 2021.
Wil je gebruikmaken van deze premie? Neem dan contact op met een van
de begeleidingsstructuren: Lokale Economieloketten, Crédal, vzw Iles,
microStart of JobYourself.
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Voor zelfstandigen in hoofdberoep biedt Actiris deze
twee cheques aan :
• Taalcheques Matching: met deze • Opleidingscheques: met deze
cheques kun je gratis individuele
cheques wordt de helft van
taallessen volgen (40 uur) nadat je
een opleiding betaald in de
een taaltest hebt afgelegd om je
bouwsector, de milieusector,
niveau te bepalen.
de non-profitsector enz. Het
maximumbedrag ligt vast op
2.250 euro. De opleiding moet
plaatsvinden bij de start van
je activiteit.
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Preactiviteitspremies
Er bestaan twee soorten preactiviteitspremies: eentje voor
projecten die nog in de ideeënfase zitten en eentje voor
projecten die al wat verder gevorderd zijn.

Om ‘ideeën te ontwikkelen’
Deze premie is bestemd voor uitgaven voor consultancy, opleiding,
kinderopvang of deelname aan beurzen in het buitenland. Het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest biedt een tussenkomst van 60% van de toegestane
investeringen met een maximum van 3.000 euro.
Om als particulier gebruik te kunnen maken van deze premie, moet je
een concreet en gedetailleerd project hebben voor de oprichting van je
bedrijf dat past in een van de door Brussel Economie en Werkgelegenheid
(BEW) toegestane sectoren. Daarnaast moet je aan de volgende
voorwaarden voldoen :
• Minimaal achttien jaar oud zijn;

• Begeleid worden door een van
de vijf lokale economieloketten,
• Niet het statuut van zelfstandige
op basis van een overeenkomst
hebben gehad tijdens de drie jaren
van minstens zes maanden.
voorafgaand aan de ontvangst
Je moet deze overeenkomst
van de steunaanvraag (met
hebben ondertekend voor je je
uitzondering van het statuut van
premieaanvraag indient.
student-zelfstandige);
• Nog geen ‘bedrijfsprojectpremie’
hebben ontvangen (zie hieronder);
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Voor projecten in de oprichtingsfase:
‘bedrijfsprojectpremie’
Deze premie is bestemd voor uitgaven voor consultancy, opleiding,
aankoop van uitrusting, kinderopvang of deelname aan beurzen in het
buitenland. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt een tussenkomst
van 60% van de toegestane investeringen met een maximum van
15.000 euro.
Om als particulier gebruik te kunnen maken van deze premie, moet je
een concreet en gedetailleerd project hebben voor de oprichting van je
bedrijf, onderbouwd door een marktonderzoek, een strategische analyse
en een financieel plan, dat past in een van de door Brussel Economie en
Werkgelegenheid (BEW) toegestane sectoren. Daarnaast moet je aan de
volgende voorwaarden voldoen :
• Minimaal achttien jaar oud zijn;

• Begeleid worden door
hub.brussels of een van de vijf
• Niet het statuut van zelfstandige
lokale economieloketten, op
hebben gehad tijdens de drie jaren
basis van een overeenkomst
voorafgaand aan de ontvangst
van minstens twee maanden.
van de steunaanvraag (met
Je moet deze overeenkomst
uitzondering van het statuut van
hebben ondertekend voor je je
student-zelfstandige);
premieaanvraag indient;
• Nooit een premie hebben
• Vóór de ondertekening van deze
gekregen van Brussel Economie
begeleidingsovereenkomst
en Werkgelegenheid voor een
nog geen bestelbon hebben
project om een onderneming over
ondertekend of een andere
te nemen;
verbintenis zijn aangegaan
(bijvoorbeeld: inschrijving voor
een opleiding of beurs) voor de
kosten waarvoor je een premie
wilt ontvangen.
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Coworkingpremie

De financiering van jouw project

Deze financiële steunmaatregel is bestemd voor micro-ondernemingen
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die nog geen drie jaar zijn
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor
particulieren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn
met een project om een onderneming op te richten of over te nemen. De
activiteiten moeten passen binnen bepaalde sectoren die zijn toegestaan
door Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW).

Microkrediet

De coworkingpremie stemt overeen met het bedrag voor de uitvoering
van de overeenkomst met de coworkingruimte, met een maximum van
450 euro. Het formulier moet worden ingevuld nadat een overeenkomst
werd gesloten met een erkende coworkingruimte, voor minstens twee
maanden voltijds of drie maanden halftijds. Die overeenkomst moet
uiterlijk drie maanden na de betekening van de toekenningsbeslissing
uitwerking krijgen.

Andere premies en subsidies
Bovenop de bovenvermelde premies bestaan er nog heel wat andere
steunmaatregelen, zoals premies voor een investering, consultancy,
opleidingen of innovatie, projectoproepen rond circulaire economie of
sociale economie enz. Raadpleeg de tool om subsidies of financieringen te
zoeken op de website www.1819.brussels of bel ons !

Micro-ondernemers die geen toegang hebben tot traditionele
bankkredieten kunnen een beroep doen op microkredieten om gebruik
te kunnen maken van kleine leningen. In Brussel bieden verschillende
spelers persoonlijke of professionele microkredieten aan: Brusoc (het
programma OPEN UP van finance&invest.brussels), Crédal, microStart en
het Impulskrediet van Hefboom.
De rentevoeten zijn hoger dan bij de banken, maar er worden je minder
garanties gevraagd.

Crowdfunding
Bij crowdfunding stel je je project voor aan het grote publiek (doorgaans
via een webplatform). Mensen die overtuigd zijn kunnen je dan een
bedrag geven of lenen, of een product of dienst vooraf bestellen. Een
crowdfundingcampagne opzetten vraagt wel wat werk, maar is een
uitstekend hulpmiddel voor een marktstudie of een mooie gelegenheid
om over je project te communiceren. De verschillende vormen van
crowdfunding en de bestaande platformen vind je op de website
www.1819.brussels.

Proxi-lening
Bij dit systeem kan er een lening worden afgesloten tussen een Brusselse
particulier en een bedrijf. De rentevoet is duidelijk omlijnd en de
modaliteiten zijn flexibel. Het grote voordeel voor de geldschieter is dat hij
naast een belastingvermindering ook een gedeeltelijke vergoeding krijgt
als de activiteit mislukt. Dit systeem wordt in goede banen geleid door
finance&invest.brussels.
Er bestaan uiteraard ook nog andere financieringsvormen, privéinvesteerders, beurzen (zoals de beurzen van Village Finance) enz. Neem
dus zeker contact met ons op !
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Actiris

www.actiris.be

werkzoekenden@actiris.be
of werkgevers@actiris.be
+32 (0)2 505 79 15

BEE

www.economie-werk.brussels

werk@gob.brussels
32 (0)2 800 34 52

Credal

www.credal.be

microcredit@credal.be
02/213 38 04

Dies

www.dies.be

contact@dies.be
02 880 54 06

Finance&invest.
brussels

www.finance.brussels

info@finance.brussels
+32 2 548 22 11

Lokaal Economieloket
van Sint-Gillis

www.villagepartenaire.com

gel@villagepartenaire.be
+32 2 537 44 44

Lokaal Economieloket
van Schaarbeek

www.gelschaerbeek.com

gel.schaerbeek@gmail.com
+32 2 215 73 29

Lokaal Economieloket
van Brussel Stad

www.dansaert.be

info@dansaert.be
+ 32 2 213 37 64

Lokaal Economieloket
van Molenbeek

www.molenbeek.irisnet.be/fr

info@gelm.be
+32 2 410 01 13

Lokaal Economieloket
van Anderlecht

www.euclides.be

info@euclides.irisnet.be
+32 2 529 00 00

Hefboom

www.hefboom.be

hefboom@hefboom.be
+32 2 205 17 20

Hub.brussels

www.hub.brussels

info@hub.brussels
02 422 00 20

Vzw Iles

www.iles.be

entreprendre@iles.be
+32 2 244 44 70

JobYourself

www.jobyourself.be

info@jobyourself.be
+32 2 256 20 74

microStart

www.microstart.be

brussels@microstart.be
+32 2 888 61 00

Rcoop

www.rcoop.be

rcoop@rcoop.be
+ 32 4 93 97 19 91

Smart

www.smartbe.be

bruxelles@smartbe.be

Tentoo

www.tentoo.be

tvz@tentoo.be
+32 2 725 70 00

Village Finance

www.villagefinance.be

info@villagefinance.be
+ 32 2 543 44 05

Heb je een idee of een bedrijfsproject? Of ben je al gevestigd
als zelfstandige? De adviseurs van 1819 staan voor je klaar en
beantwoorden graag al jouw juridische en financiële vragen,
vragen over de regelgeving of gewoon praktische vragen.
De adviseurs van 1819 geven niet alleen informatie maar
bekijken ook graag samen met jou welke instanties het meest
geschikt zijn om je te begeleiden bij de ontwikkeling van
je project.
Ze verwijzen je door naar de juiste gesprekspartners op basis
van je profiel, je behoeften of je activiteitensector.
De dienst 1819 is dus dé toegangspoort bij uitstek naar een
hele reeks gewestelijke, publieke of privédiensten in Brussel,
voor alle levensfases van je bedrijf.
De adviseurs van 1819 zijn telefonisch en via e-mail bereikbaar
van maandag tot vrijdag van 9 tot 13 uur.
Daarnaast kun je terecht op de website ‘Ondernemen in
Brussel’ www.1819.brussels. Die website bevat een schat
aan nuttige informatie voor Brusselse ondernemingen, alsook
praktische tools, een agenda en een gids met de gegevens
van alle actoren uit het Brusselse netwerk.

Verantwoordelijke uitgever : Het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven - naamloze vennootschap met een sociaal oogmerk

Contactgegevens

1819 ( kosten van een lokaal gesprek )
info@1819.brussels
110 Charleroisesteenweg
1060 Sint-Gillis

