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Start van een onderneming 
(Toekomstige) ondernemer of mandataris vennootschap 

voornaam naam

rijksregisternummer

tel.

e-mail

website

 Ik wens dat deze gegevens opgenomen worden in de KBO.

Mijn onderneming

Ik start met 
 een commerciële onderneming 
 een niet-commerciële onderneming (meeste vrije beroepen, landbouwers, artiesten ...)

Ik start 
 als natuurlijk persoon 
 met een vennootschap (vof, bvba, nv ...) 

Met volgende activiteiten 

 
 
 

Ondernemingsvaardigheden  
(enkel voor commerciële 
ondernemingen) 

 vrijstelling wegens      niet-kmo      overname       eigen reglementering 
 basiskennis bedrijfsbeheer 

 wie bewijst?  de ondernemer (enkel bij onderneming natuurlijk persoon) 
   een aangestelde, nl.   

  met rijksregisternr. 
 hoe wordt bewezen?  via diploma
   via ervaring 
  vrijstelling: reden 

 beroepsbekwaamheid (enkel voor de gereglementeerde activiteiten) 
 wie bewijst?   de ondernemer (enkel bij onderneming natuurlijk persoon) 
   een aangestelde, nl.   

  met rijksregisternr. 
 hoe wordt bewezen?  via diploma 
   via ervaring 
   vrijstelling: reden 

Indien het bewijs geleverd wordt door meerdere personen, gebruik dan het veld ‘opmerkingen’  
(op het einde van dit document) 
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 Commerciële of niet- 
commerciële hoedanig- 
heid in de KBO  
(Kruispuntbank van  
Ondernemingen)

aanvangsdatum 

bankrekeningnummer (IBAN): BE 

voor vennootschappen, het ondernemingsnummer 

eventuele commerciële benaming 

adres vestigingseenheid (exploitatiezetel) 

Als er meer vestigingseenheden zijn, gebruik dan het veld ‘opmerkingen’.  
Vermeld per vestigingseenheid de activiteiten.

 Btw-hoedanigheid

aanvraagdatum btw 

vermoedelijke jaaromzet 

btw-regime
 vrijstelling (enkel indien vermoedelijke jaaromzet € < 25.000) 
 trimestrieel (enkel indien vermoedelijke jaaromzet € < 2.500.000) 
 maandelijks 
 forfaitair (enkel voor kappers, kruideniers, slagers, bakkers, caféhouders, apothekers, ijsbereiders, 

drogisten, schoenmakers, kleinhandelaars vis, wild en gevogelte, schoenen, textiel, leder, ijzerwa-
ren, kranten en tijdschriften, boeken, tabaksproducten) (niet verplicht) 

 bijzondere regeling voor landbouwondernemers 
 andere bijzondere regelingen 
 ik ben gemengd belastingsplichtige (deels onderworpen, deels niet onderworpen aan de BTW) 
 het gaat om een overname van een onderneming: 

 naam overlater 

 ondernemingsnummer 

 Vergunningen, registra-
ties, erkenningen

 machtiging ambulante handel 
 machtiging kermisattracties 

 vergunning beenhouwer - spekslager 

 beroepskaart 

 erkenning, toelating, registratie bij het voedselagentschap (FAVV) 

 Sabam, billijke vergoeding 

 andere 

 Aansluiting sociaal 
verzekeringsfonds van 
de ondernemer of man- 
dataris van de vennoot- 
schap

 ik oefen naast mijn zelfstandige activiteit nog een andere beroepsactiviteit uit. De tewerkstel-

lingsbreuk  /  Het betreft een activiteit in het onderwijs   ja       neen 

 ik heb een activiteit in het buitenland, nl. in 

 ik ontvang nog een opzeggingsvergoeding of verbrekingsvergoeding van mijn vorige werkgever 
tot (datum) 

 ik zal naast mijn zelfstandige activiteit, nog een sociale vergoeding ontvangen 

 pensioen: indien ja, blijft mijn activiteit binnen de grenzen van de  
toegelaten activiteit?  ja       neen 

 tijdskrediet 

 loopbaanonderbreking 

 werkloosheid

 andere  
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 ik ben student  
 ik volg op regelmatige basis les aan een erkende instelling en ben nog geen 25 jaar

 mijn partner zal mij helpen bij mijn zelfstandige activiteit  
• naam   
• voornaam   
• geboortedatum  

 zij/hij heeft nog andere beroepen 

 zij/hij ontvangt een vervangingsvergoeding 

 ik wens als voorlopige bijdragen 

 de minimumbijdragen 

 bijdragen berekend op een keuze-inkomen van € 

 ik vraag kinderbijslag als zelfstandige aan 

 Ik wens eveneens een aansluiting voor mijn medewerkende echtgeno(o)t(e) of zelfstandige  
helper(s): naam 

 Aansluiting sociaal  
verzekeringsfonds van  
de vennootschap

 ik wens aansluiting van de vennootschap bij het sociaal verzekeringsfonds van Liantis 

 ik vraag vrijstelling aan van de vennootschapsbijdragen voor mijn personenvennootschap  
gedurende drie jaar omdat alle zaakvoerders en de meerderheid van de werkende vennoten,  
die geen zaakvoerder zijn in de laatste tien jaar voor oprichting van de vennootschap,  
maximaal drie jaar zelfstandig waren. Indien meerdere zaakvoerders of werkende vennoten,  
dan vermeld ik hun naam en rijksregisternummer in het vak opmerkingen.

 Overkomst sociaal  
verzekeringsfonds

 ik en/of mijn vennootschap zijn bij een ander fonds aangesloten en wensen over te komen naar 
Liantis sociaal verzekeringsfonds

	 Bedrijfsvoorheffing	(enkel	
voor vennootschapen)

	 ik	wens	de	berekening	van	de	verplichte	bedrijfsvoorheffing	te	laten	gebeuren	door	jullie	sociaal	
secretariaat

	 ik	wens	bijkomende	informatie	over	de	berekening	van	de	bedrijfsvoorheffing

 UNIZO lidmaatschap voor 
starters  ik wens een UNIZO lidmaatschap op proef voor 6 maanden

Ik vraag bijkomende informatie over

 indienstneming personeel 

 starter plus (dé verzekering voor startende zelfstandigen waarbij je beschermd wordt tegen inkomensverlies en verzekerd bent 
voor burgerlijke aansprakelijkheid ingeval van schade aan derden door het uitoefenen van je zelfstandige activiteit) 

 verzekeringen als zelfstandige 

 aanvullend pensioen 

 burgerlijke aansprakelijkheid 

 gewaarborgd inkomen 

 andere
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Tussenpersonen en adressen

• Aanbrenger: is er iemand anders door wie dit dossier tot stand kwam (boekhouder…)? 

 neen      ja, namelijk  

• Heeft u een boekhouder, accountant of andere zaakgelastigde?   neen       de aanbrenger 

 iemand anders (naam en adres)  

• Adressen 

• facturatieadres       onderneming       aanbrenger        boekhouder eventueel ondernemingsnr. 

• adres voor verzending stukken       onderneming       aanbrenger       boekhouder 

• te contacteren voor eventuele bijkomende info       onderneming       aanbrenger       boekhouder 

• ik wens het afschrift KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) te ontvangen       via de post      digitaal

Opmerkingen

Verklaring
Ik verklaar te weten dat:

• ik of mijn vennootschap enkel de activiteiten mag uitoefenen waarvoor ik ben ingeschreven in de KBO en dat, tenzij uitzonderingen, 
voor	de	gereglementeerde	handelsactiviteiten	beroepskennis	moet	bewezen	worden.	Bijkomende	info	hierover	vind	ik	bij	de	definities	
en uitzonderingen op onze website www.liantis.be; 

• ik me moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds vooraleer ik een zelfstandige activiteit mag opstarten. Bij laattijdige aanslui-
ting kan door de overheid een geldboete worden opgelegd. Vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de 
sociale bijdragen van vennoten en mandatarissen, en van de opgelegde administratieve boetes;

• de factuur en het uittreksel uit de KBO, die ik na afwerking van mijn dossier zal ontvangen, als correct zal beschouwd worden, tenzij ik 
binnen de tien werkdagen na ontvangst protesteer;

• de prijzen van de diensten van Liantis ondernemingsloket terug te vinden zijn op de website www.liantis.be; 
• Liantis ondernemingsloket deze aanvraag slechts verwerkt na volledige betaling. Liantis ondernemingsloket is niet aansprakelijk voor 

de schade die volgt uit de vertraging in de service die veroorzaakt wordt door de niet- of de onvolledige betaling. Indien Liantis de 
aanvraag toch al voordien verwerkte, moet ik de factuur contant en volledig betalen. Bij onvolledige of niet-betaling binnen de tien 
werkdagen zal Liantis, zonder ingebrekestelling, een administratieve boete van 20 euro en een intrest van 8% aanrekenen. Indien de 
betaling uitblijft, ook na verdere aanmaning, kan Liantis ondernemingsloket - na een aangetekend schrijven - de uitgevoerde acties 
in de KBO annuleren. In dat geval is Liantis niet aansprakelijk voor gelijk welke schade die direct of indirect volgt uit die annulering; 

• Liantis ondernemingsloket niet aansprakelijk is voor inschrijvingen van activiteiten van vennootschappen die doelsoverschrijdend 
zijn, inschrijvingen als niet commerciële ondernemingen die commerciële ondernemingen zijn, inhoudelijk juridische fouten bij neer-
leggingen	ter	griffie;

• Liantis ondernemingsloket met mij een middelen- of inspanningsovereenkomst sluit. Liantis ondernemingsloket gaat voort op de 
door haar ontvangen informatie en is niet aansprakelijk voor de onvolledigheid van de ontvangen en gegeven informatie;

• in geval van annulering van het dossier kan Liantis ondernemingsloket vzw een administratieve kost van € 35 + btw aanrekenen. 

Ik ga akkoord dat mijn gegevens worden doorgegeven aan andere diensten van Liantis voor een goede administratieve opvolging
  ja      neen
Jouw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Meer informatie hierover vind je op onze website, via www.liantis.be/nl/privacy.

datum  handtekening 


