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Aviso+ is een accountancykantoor in Beringen. Wij bieden een waaier van diensten aan op het vlak 
van boekhouding, fiscaliteit, startersadvies en aanverwante activiteiten. Met ons goed opgeleid en
gedreven team staan wij steeds ter beschikking van onze klanten

Wij zijn als kantoor erkend voor startersbegeleiding
en zullen u stap voor stap begeleiden in uw
nieuwe activiteit. Bovendien hebben wij alle 
kennis en tools aanwezig op ons kantoor,
zodat u niet zelf naar een ondernemingsloket
hoeft te gaan.

Kom vrijblijvend kennismaken met ons team!
An & Jan



STARTEN ALS
ZELFSTANDIG 
VERPLEEGKUNDIGE

Sta jij in de startblokken voor een carrière als zelfstandig
verpleegkundige? Dan komen er waarschijnlijk heel wat
vragen in je op omtrent juridische, financiële en sociale
zaken. Maar hoe moet je hier allemaal praktisch aan beginnen?

Geen zorgen! Met de juiste partners en begeleiding maak je een vliegende start!

In deze gids geven we je meer informatie over de startersformaliteiten en hoe je 
je opstart financieel aanpakt.  

Veel succes!



1. STARTERSFORMALITEITEN
1.1 Je statuut bepalen
1.2 Je ondernemingsvorm kiezen
1.3 Je erkenning aanvragen
1.4 Je zaak inschrijven
1.5 Verzekeringen

2. FIINANCIEEL GEZOND
2.1 Belastingen
2.2 Kosten inbrengen
2.3 BTW
2.4 Steunmaatregelen

INHOUDSTABEL



STARTERSFORMALITEITEN
Om als zelfstandig verpleegkundige aan de slag te kunnen gaan, moet je eerst  
wat startersformaliteiten in orde maken. Wij zetten ze graag voor jou op een rijtje.



1.1 JE STATUUT BEPALEN
Start je je carrière als zelfstandige, dan moet je eerst de keuze maken voor een bepaalde statuut. 
Wordt je zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep?

Heb je nog twijfels of werken als zelfstandige wel iets voor jou is? Dan start je best in bijberoep. 
Dit wilt zeggen dat je naast een job als werknemer ook een zelfstandige activiteit uitoefent. Op 
deze manier kan je kennis maken met een carrière als zelfstandige.

Wil je  niet meer in loondienst werken en ben je overtuigd van de stap naar een zelfstandige
activiteit, dan start je meteen in hoofdberoep.

WIST JE DAT ...
je helemaal op jezelf kan beginnen, je kan aansluiten bij een 
groepspraktijk of erkende vereniging voor (thuis)verpleging, of 
dat je op zelfstandige basis in een ziekenhuis kan werken.



1.2 JE ONDERNEMINGSVORM KIEZEN
Als je een eigen praktijk start, kan je kiezen tussen 2 ondernemingsvormen: een éénmanszaak of 
een vennootschap. Wij lijsten de grootste verschillen even op. Voor de keuze tussen een
éénmanszaak en een vennootschap laat je je best bijstaan door je accountant.

EENMANSZAAK

weinig opstartkosten
geen startkapitaal vereist
eenvoudige boekhouding
zelf snel beslissingen nemen

je bent onbeperkt aansprakelijk 
en neemt dus een financieel risico
personenbelasting en sociale
bijdrage op je hele winst

VENNOOTSCHAP

ook andere vennoten kunnen investeren
je kan je privévermogen veilig stellen
optimalisatie van je  fiscale bijdragen is mogelijk
lagere vennootschapsbelasting
enkel sociale bijdrage op je genomen bezoldiging

meer wettelijke verplichtingen
duurdere en complexere inrichting
bij bepaalde vormen is een startkapitaal
of voldoende startkapitaal vereist



1.3 JE ERKENNING AANVRAGEN
Je dient door het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) erkend te worden 
als verpleegkundige. Enkel dan hebben je patiënten recht op terugbetaling.

Dien je aanvraag dus tijdig in!

U moet een RIZIV-nummer van verpleegkundige hebben als 
u als verpleegkundige persoonlijk of binnen een groep ver-
pleegkundige nomenclatuurverstrekkingen Artikel 8 (thuiszorg) 
wenst aan te rekenen.

Om als verpleegkundige in een rusthuis, RVT of ziekenhuis te 
werken, hebt u echter geen RIZIV-nummer nodig.

SCAN MIJ
en ga meteen
naar het RIZIV



1.4 JE ZAAK INSCHRIJVEN
Om jezelf officieel zelfstandige te mogen noemen, moet je een aantal stappen in orde maken.
Ben jij hiermee in orde? Gebruik onze checklist hieronder om zeker te zijn dat je administratie in orde is.

BANKREKENING
Open een Belgische bankrekening op naam van 
je zaak. Je hebt deze nodig om je ondernemings-
nummer aan te vragen. Een extra voordeel: op 
deze manier hou je ook je privé bankzaken en 
beroepsmatige financiën uit elkaar.

ONDERNEMINGSNUMMER

Mensen hebben een rijksregisternummer. Onder-
nemingen hebben een ondernemingsnummer. 
Door middel van dit uniek nummer, kunnen de 
overheidsdiensten gemakkelijk communiceren 
met en over je onderneming. In België worden 
alle ondernemingen ingeschreven in de KBO, de 
Kruispuntbank van Ondernemingen. Hierin staan 
de eigenaar en het adres van de onderneming 
ingevuld.

ONDERNEMINGSLOKET
Is je ondernemingsvorm gekozen en heb je een 
bankrekening geopend? Dan kan je je inschrijving 
bij een erkend ondernemingsloket in orde laten 
maken. Aviso+ ontzorgt je hier volledig in.

SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Het  sociaal  verzekeringsfonds regelt je
kinderbijslag, ziekteverzekering, pensioen,
moederschapsbescherming, dienstencheques
enzovoort. De aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds is verplicht en word samen 
met de inschrijving bij het ondenemingsloket in 
orde gemaakt.



1.5 VERZEKERINGEN
Als zelfstandige heb je andere plichten en rechten dan als loontrekkende. Je doet er dus goed aan om voldoende  
bescherming in te bouwen. Sommige verzekeringen zijn verplicht, andere zijn optioneel en aanbevolen.

VERPLICHTE VERZEKERINGEN
Je bent verplicht om je aan te sluiten bij een verzekeringsfonds, dit in functie van je ziekteverzekering. Ben je al lid 
van een fonds? Vergeet dan zeker niet je statuutswijziging door te geven!

NUTTIGE VERZEKERINGEN
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je tegen fouten die je maakt in het kader van het  beroep en 
is dan ook sterk aan te raden.  Als zelfstandig verpleegkundige kan je geconfronteerd worden met patiënten die een 
schadevergoeding eisen. 

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt je in tegen eventuele schade die een derde (iemand anders dan 
je patiënt) oploopt wanneer je onbedoeld een fout maakt.

Een pensioensverzekering of verzekering gewaarborgd inkomen zijn ook de moeite om in rekening te nemen, aan-
gezien je sociale rechten als zelfstandige beperkt zijn.



FINANCIEEL GEZOND
Bij het opstarten van je zelfstandige activiteit komen heel wat financiële verplichtingen 
en investeringen kijken. Waar moet je zeker rekening mee houden?



2.1 BELASTINGEN

TIP!

EENMANSZAAK
Als je kiest voor een éénmanszaak, betaal je personenbelasting op je netto (beroeps)inkomen. Je 
netto inkomen is je jaaromzet min je beroepskosten. Onder je beroepskosten verstaan we aankopen, 
vervoer, computer enzovoort, maar ook sociale bijdragen, provinciebelastingen en VAPZ horen bij 
deze kosten. Je inkomsten van een jaar worden ‘aangeslagen’ in het jaar er op, dus in het aanslag-
jaar 2023 betaal je belastingen op je inkomsten van 2022.

Je inkomsten als zelfstandig verpleegkundige worden beschouwd als ‘baten’. Dat betekent dat je ont-
vangsten pas belast worden op het moment dat je ze effectief op je bankrekening ontvangt, en dus 
niet op het moment waarop het recht op die inkomsten ontstaat.

In je startjaar als zelfstandig verpleegkundige kan je meteen profiteren van 
het systeem ‘baten’. Via het kasstelsel kan je ervoor zorgen dat je de inkom-
sten van december (in je startjaar!) pas in januari van het jaar erop ontvangt. 
Zo hou je de inkomsten in je startjaar beperkt en bijgevolg je eerste sociale 
bijdragen zo laag mogelijk.



VENNOOTSCHAP
Als je kiest voor een vennootschap, betaal je vennootschapsbelasting. Dit kan fiscaal soms voordeliger zijn, 
afhankelijk van je inkomen. Als je met je éénmanszaak in de hoogste schijf zit, draag je ongeveer de helft van 
je inkomen af aan belastingen. In een vennootschap betaal je steeds een vlak tarief van 25%. Voor kleinere 
vennootschappen geldt een verlaagd tarief van 20% op de eerste schijf van
100.000 euro winst.

De vennootschap vormt een aparte rechtspersoon. De inkomsten van de vennootschap komen in de eerste 
plaats toe aan de vennootschap zelf. Via een aantal uitkeringsmogelijkheden, zoals bezoldiging, huur, intresten, 
dividenden, ... kunnen deze inkomsten bij jou terechtkomen. Afhankelijk van de aard van de inkomsten worden 
deze al dan niet belasting in de personenbelasting.
Het is dus zeer belangrijk dat je accountant jouw
specifieke situatie kan uitleggen in mensentaal.



Als zelfstandig verpleegkundige doe je heel wat uitgaven om je beroep te kunnen uitoefenen. Zo dien je 
medische materialen aan te kopen, moet je je verplaatsen, heb je een computer en software nodig, je hebt 
een accountant onder de arm genomen enzovoort. Dit zijn allemaal beroepskosten welke je kan inbrengen 
of ‘aftrekken’ van je beroepsinkomen. 

Om een kost fiscaal te mogen aftrekken, gelden er 4 voorwaarden:

2.2 KOSTEN INBRENGEN

DE UITGAVE MOET VERBAND
HOUDEN MET JE BEROEP

Enkel de kosten van zaken die je nodig hebt voor 
je beroep, mag je inbrengen. Koop je een nieuwe 
laptoptas om je laptop veilig te vervoeren, dan kan 
je deze inbrengen. Koop je een nieuwe handtas of 
reiskoffer, dan is dit een privékost die je niet kan 
inbrengen.

DE KOST DIENT OM EEN BELASTBAAR 
INKOMEN TE VERWERVEN

Het doel van de aankoop is om je beroep beter te 
kunnen uitoefenen. Het maakt niet uit of die kost 
op zich een voordeel heeft opgeleverd of niet, 
maar ze moet wel bijdragen tot het uitoefenen van 
het beroep. 

JE MOET DE KOST TIJDENS HET JAAR 
WERKELIJK BETAALD OF GEDRAGEN HEBBEN 

Of de kost moet als ‘een zekere en vaststaande‘ 
schuld in de boekhouding opgenomen zijn. Dit wilt 
zeggen dat je facturen van eind 2022 die je pas 
begin 2023 betaald, wel in 2022 kan inboeken.

JE MOET DE KOST KUNNEN BEWIJZEN 

Denk hierbij aan btw-bonnetjes, facturen, onkosten-
nota’s enzovoort. Een digitale brievenbus of software-
tool kan hiermee zeker helpen. Bekijk dit samen met 
je accountant.



LET OP!

KOST OF INVESTERING?
Niet alle uitgaven kunnen in één keer volledig fiscaal afgetrokken worden. Soms worden aankopen 
beschouwd als een investering, ze gaan namelijk meerdere jaren mee. In dat geval wordt ook de kost 
verspreid over verschillende jaren en wordt de kost op jaarbasis deels ingebracht of ‘afgeschreven’. 

De gebruikelijke afschrijvingspercentages per jaar:
• gebouw praktijk: 3%
• meubilair en machines: 10%
• voertuigen: 20%
• klein materiaal (gereedschap, computer, smartphone, ...): 33%

Als je een deel van je woning gebruikt als praktijk kan je deze ook afschrijven. 
Dat deel van het gebouw wordt een ‘beroepsactief’. Bij een eventuele latere 
verkoop van het pand wordt de meerwaarde uit die verkoop aanzien als een 
belastbaar beroepsinkomen.



WIST JE DAT ...

VOLLEDIG OF DEELS AFTREKBARE KOSTEN?

Bepaalde aankopen kan je volledig inbrengen op je belastingaangifte, andere niet.
Kosten ‘binnen je onderneming’ zijn100% aftrekbaar. We sommen een aantal voorbeelden op:
• sociale bijdragen
• verzekeringen
• de kost van je accountant
• bankkosten beroepsrekening
• lidgelden en beroepsbijdragen
• opleidingen
• kantoormaterialen (papier, inkt, pennen,  ...)
• kantoormeubilair
• medisch materiaal
• beroepskledij

Als je een gedeelte van je eigen woning gebruikt als praktijk, mag je de kosten 
m.b.t. het beroepsgedeelte, zoals interest van je lening, onroerende voorheffing 
of huur, aftrekken. Hoeveel? Dat hangt af van de oppervlakte. Neemt je
praktijk bijvoorbeeld 25% van je woonoppervlakte in, dan kan je al die
kosten ook voor 25% inbrengen. 



TIP!
Als startend zelfstandige heb je veel kosten en misschien gebruik je de auto 
van je ouders. Ook dan kan je bepaalde kosten voor het gebruik van deze 
wagen inbrengen, op voorwaarde dat je kan bewijzen dat jij ze betaalt. Be-
taal jij bijvoorbeeld de verzekering, maar staat deze nog op naam van je ou-
ders? Bezorg je accountant dan een afschrift van de overschrijving (aan de 
verzekeringsmaatschappij of je ouders).

Bepaalde uitgaven zijn slechts gedeeltelijk in te brengen als beroepskost. Je hebt een beperking voor 
het privé-gedeelte en je hebt een fiscale beperking opgelegd door de fiscus.
• autokosten zijn aftrekbaar op basis van de co2-uitstoot
• professionele restaurantbezoeken zijn aftrekbaar voor 69%
• onthaal en relatiegeschenken zijn aftrekbaar voor 50%, al zijn er een paar uitzonderingen
• verkeersboetes zijn niet aftrekbaar



Er doen verschillende boodschappen de ronde, zoals ‘je moet kosten maken’ of ‘zet het maar op de 
zaak’. Maar let op! In het wilde weg uitgaven doen kan nefast zijn voor de financiële gezondheid van 
je onderneming én je riskeert stevige boetes als je valse aangiftes doet. De kunst is dus om alle fiscale 
opportuniteiten te benutten op een correcte manier. Hiervoor is een goede accountant als sparring-
partner essentieel.

FINANCIEEL GEZOND



LET OP!
Let op met buitenlandse aankopen. In sommige gevallen ben je verplicht om 
btw in België te betalen, terwijl een buitenlandse leverancier jou geen btw 
aanrekent. Bespreek buitenlandse aankopen altijd met je accountant zodat je 
niet voor onaangename verrassingen komt te staan!

Zelfstandig verpleegkundigen zijn vrijgesteld van btw voor diensten die als therapeutisch aanzien 
worden. Komen bepaalde van je prestaties niet in aanmerking voor een btw-vrijstelling, dan word je 
als een gemengde btw-plichtige beschouwd. Is je jaaromzet minder dan 25.000 euro (excl. btw) per 
jaar? Dan kan je gebruik maken van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen en dien je 
toch geen btw aan te rekenen.

2.3 BTW



Als zelfstandig verpleegkundige kom je in aanmerking voor een aantal steunmaatregelen. 

2.4 STEUNMAATREGELEN

RIZIV BIJDRAGE

Als geconventioneerde (thuis-)verpleegkundige heb je recht op de RIZIV-tussenkomst als je
voldoet aan volgende voorwaarden:
• je bent zelfstandig in hoofdberoep
• je hebt een officieel RIZIV-nummer
• je bent geconventioneerd
• je volgt de wet rond de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

TELEMATICAPREMIE

Deze premie is een forfaitair bedrag dat het RIZIV jaar-
lijks geeft aan verpleegkundigen die hun patiëntendos-
siers beheren met een aanvaard softwarepakket. Je dient 
ook te voldoen aan 2 extra voorwaarden, nl. je dient te 
voldoen aan een minimum activiteitsdrempel en je dient 
toegetreden te zijn tot de nationale overeenkomst tussen 
de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen. 



PREMIES VOOR THUISVERPLEEGKUNDIGEN

Leid jij als zelfstandig verpleegkundige een thuisverpleegdienst van minstens 7 verpleegkundigen?
Ben je een zelfstandig thuisverpleegkundige met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie?
Dan kom je in aanmerking voor specifieke premies.

ANDERE STEUNMAATREGELEN

Daarnaast zijn er nog een aantal algemene steunmaatregelen voor vrije beroepen of starters.
• startlening van PMV/Z: dit is een startlening van 100.000 euro met een rente van 3% en een looptijd 

van 3 tot 10 jaar 
• KMO-portefeuille: je krijgt tot 30% subsidie, met een maximum van 7.500 euro per jaar, voor opleidin-

gen en advies
• Vlaamse waarborgregeling: deze waarborgregeling zorgt voor een dekking tot 75% van je kredietbe-

drag (tot 1,5 miljoen euro). Je betaalt hiervoor een éénmalige premie, welke bepaalt wordt op basis 
van de grootte en de looptijd van je waarborg.



JIJ BENT ER KLAAR VOOR!
Zo, nu je de theorie achter de kiezen hebt, is het tijd van aanpakken aangebroken. Wens je hiermee
geholpen te worden, aarzel dan zeker niet om ons vrijblijvend te contacteren. De koffie zal zeker klaarstaan!

Wens je meer te weten over de mogelijkheden om als zelfstandig verpleegkundige in zorginstellingen
(ziekenhuizen, WCZ, klinisch onderzoek, ...) te werken, neem dan gerust even contact op met Anoa Care.

En denk eraan: 
You don’t have to be great to start, 
you have to start to be great!



DE 10 STARTERS GEBODEN

1.  Ondernemingsnummer op alle communicatie (ook social media!)
2.  Factureer tijdig élke maand
3.  Factureer chronologisch in tijd én in nummering
4.  Maak werk van je beroepskosten (tips & tricks)
5.  Documenten geregeld uploaden naar accountant = betere en snellere opvolging
6.  Verzekering beroepsaansprakelijkheid afsluiten
7.  Denk aan je pensioen en gewaarborgd inkomen
8.  Heb vertrouwen en durf vragen te stellen
9.  Work-life balance
10. Zoek goede partners:

meets



Frame21, Diamantstraat 8, 2200 Herentals

Straatsburgdok - Noordkaai 3, 2030 Antwerpen

0479 / 51 51 40    www.anoacare.be

Wij zorgen voor zorgconsultants!



Hekstraat 60, 3580 Beringen      011 / 27 83 20      info@avisoplus.be     www.avisoplus.be

Wil jij op de hoogte blijven van de regelgeving
of wil je gebruik maken van onze tips & tricks?

Volg ons op social media!


