
Waarmee kunnen ze u op elk ogenblik in uw leven 
helpen?
 
Een goede start voor een onderneming, betekent 
nadenken over:
 
VERKOPEN
•	 Voor naamsbekendheid zorgen
•	 Aan	prospectie	doen
•	 Effectief	verkopen
•	 Een bestek, bestelbon, verkoopcontract, de al-

gemene voorwaarden opstellen
•	 Correcte	facturen	opmaken
•	 Het verkoop- en boekhoudproces goed organi-

seren
 
MANAGEN
•	 Een	 bedrijfsvorm	 uitkiezen	 of	 zelfstandige	 blij-

ven
•	 De verantwoordelijkheden daarvan kennen
•	 De beheerprincipes kennen: werkkapitaal, werk-

kapitaalnoden, rendabiliteit zijn sleutelwoorden 
•	 Een plan opstellen voor het kasgeldbeheer
•	 Samen nadenken over het maken van een dash-

board
•	 De	productiekosten	correct	berekenen
 
ZICH VERZEKEREN
•	 Producten	en/of	diensten	verzekeren
•	 Medewerkers verzekeren: arbeiders en bedien-

den
•	 Zichzelf	verzekeren	in	geval	van	ziekte
 
FISCALITEIT BEGRIJPEN
•	 Persoonlijk:	hoeveel	belastingen	betaal	ik	als	na-

tuurlijke persoon?
•	 Voor	het	bedrijf:	hoe	bereken	ik	correct	de	be-

lastingen	voor	mijn	onderneming?

•	 Van	welke	wettelijke	 voordelen	mag	 ik	 in	mijn	
geval gebruik maken?

•	 Welke	fiscale	verplichtingen	moet	ik	naleven	om	
in orde te zijn met de wet?

•	 Hoeveel inkomsten kan ik legaal uit mijn onder-
neming	halen	(normale	verloning	-	alternatieve	
verloning - dividenden - interesten, enz.) en on-
der	welk	fiscaal	stelsel	vallen	die?

•	 Kan	ik	een	nieuw	product	fiscaal	inbrengen?
•	 Wat	 zijn	 de	 correcte,	 wettelijke	 regels	 op	 het	

vlak van de btw?
 
ONTWIKKELING FINANCIEREN
•	 Met risicokapitaal?
•	 Wat	is	een	hefboomeffect?
•	 Welke	kredieten	bestaan	er	voor	de	exploitatie?	

(disconto	-	kaskrediet,	factoring,	enz.)
•	 Welke bankleningen zijn er en hoeveel kosten 

ze? Hoe kiezen?
•	 Hoe een kredietaanvraagdossier samenstellen?
•	 Mag ik als vennoot een rekening-courant heb-

ben? Wat zijn de risico’s en voordelen?
•	 Wat	doe	ik	met	onbetaalde	facturen	en	hoe	be-

perk ik die?
•	 Wat	als	ik	in	de	eerste	jaren	na	de	oprichting	van	

mijn onderneming grote problemen ken?
 
PERSONEEL AANWERVEN
•	 De personeelsnoden bepalen
•	 Hoe arbeidscontracten opstellen?
•	 Hoe bepaal ik het loon?
•	 Welke steun bestaat er voor aanwervingen?
•	 Wat	zijn	de	legale	formaliteiten?
 
Zoveel vragen kunt u alleen maar beantwoorden 
door	beroep	te	doen	op	een	wettelijke	erkende	ac-
countant,	boekhouder	of	belastingconsulent.
 



Zij	kregen	een	specifieke	opleiding	en	zijn	verplicht	
om zich voortdurend bij te scholen over alle nieuwe 
wetten.	 Zo	 kunnen	 ze	 u	 correct	 advies	 geven	 op	
boekhoudkundig,	juridisch	en	fiscaal	vlak.
 
Zij zijn aan strikte deontologische regels gebonden 
zoals	het	beroepsgeheim	en	de	verplichting	om	de	
wetten	 na	 te	 leven	 terwijl	 ze	 u	 begeleiden	 in	 uw	
zoektocht naar de beste oplossing voor u.

Als	er	problemen	ontstaan	of	als	ze	een	professio-
nele	 fout	 maken,	 moeten	 ze	 zich	 verantwoorden	
tegenover	hun	beroepsorganisatie.	Bij	een	ernstige	
tekortkoming,	kunnen	ze	zelfs	hun	erkenning	verlie-
zen en een verbod opgelegd krijgen om hun beroep 
nog	verder	te	beoefenen.	

Ze moeten dus op elk ogenblik het vertrouwen dat u 
in hen stelt waarmaken.

Vertrouwen	en	directe	raad:	daar	heeft	u	recht	op,	
daar	heeft	uw	bedrijf	recht	op.

Maar	deze	kwalitatief	hoogstaande	dienstverlening	
heeft	ook	een	prijs:	u	betaalt	voor	hun	kennis,	er-
varing, verantwoordelijkheid en hun dagelijkse ins-
panningen om u zo goed mogelijk bij te staan.

Gratis	 en	 low-cost	 zijn	 verboden	 voor	 de	 cijferbe-
roepen.

Ongetwijfeld	vindt	u	dicht	bij	u	een	erkende	profes-
sional. U vindt hen ook terug op de website van de 
twee	beroepsorganisaties	waarbij	ze	verplicht	moe-
ten aangesloten zijn: ook dat is een kwaliteitslabel.
 
www.iec-iab.be
www.ipcf-bibf.be


