
Je bent jong en droomt van je eigen zaak? Je wil vanuit een creatief idee of van iets dat je heel

graag doet je eigen job maken?

Ontdek of ondernemen iets voor jou is en hoe je jouw project tot een onderneming kan

ontwikkelen.

Is ondernemen iets voor jou?

Schuilt er een ondernemer in jou? Deze selfscan helpt je sterke punten te vinden. Ook de punten

die je nog kan verbeteren.

Voorwaarden om te ondernemen

18 jaar of ouder

Om als ondernemer te kunnen starten, moet je minstens 18 jaar zijn en aan deze voorwaarden

voldoen:

Kom je van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, Ijsland en Zwitserland? Dan moet je een

verblijfsvergunning én een beroepskaart hebben. Dat kan je aanvragen bij een

ondernemingsloket.

Ben je 17 jaar of jonger? Vraag aan je jeugdhuis of jeugddienst naar projecten voor

ondernemende jongeren. Onder begeleiding van coaches en experten kan je experimenteren.

Stap voor stap stamp je zo je eigen zaak uit de grond. Vind hier meer info over ondernemen via

een jeugdhuis of jeugddienst.

Specifiek diploma

Je hebt een specifiek diploma nodig als zelfstandige in enkele vrije, dienstverlenende en

intellectuele beroepen zoals boekhouder, verpleegkundige of advocaat.

Ondernemen in Brussel

Wil je een eigen zaak beginnen in Brussel? Dan heb je ook een attest basiskennis bedrijfsbeheer

nodig. Voor gereglementeerde beroepen heb je extra kennis of toestemming nodig.

Door Agentschap Innoveren en Ondernemen 16-24 jaar

EEN EIGEN BEDRIJF STARTEN: HOE DOE IK DAT?

je burgerrechten genieten•

Die heb je niet als een rechter ze tijdelijk of levenslang afneemt.•

handelingsbekwaam zijn•

Dat ben je niet als je onder curatele staat. Dan mag je niet zelfstandig

rechtshandelingen verrichten, zoals geld lenen of dingen kopen.

•

https://www.entrespiegel.be/
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-een/te-ondernemen-stappen-bij-een/erkende-ondernemingsloketten/opzoeking-van-een
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/start/jongeren-en-ondernemen/wie-kan-jou-helpen#Jeugdhuizen-en-ondernemen
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/toegang-tot-de-arbeidsmarkt
https://1819.brussels/nl/infotheek/bedrijf-starten-formaliteiten/je-basiskennis-bedrijfsbeheer-aantonen-zo-pak-je-het-aan
https://1819.brussels/nl/infotheek/bedrijf-starten-formaliteiten/zijn-sommige-beroepen-activiteiten-onderworpen-aan


Ondernemen in Wallonie

Wil je een eigen zaak beginnen in Wallonië? Dan heb je een ook een attest basiskennis

bedrijfsbeheer nodig. Voor gereglementeerde beroepen heb je extra attesten nodig.

Wat doe je vóór je een eigen onderneming opricht?

Een goed idee is een goede start, maar een goede voorbereiding is nog belangrijker. Over deze

vragen denk je best al eens na vóór je effectief met je onderneming begint:

Begeleiding bij deze voorbereiding vind je op de startersgids van VLAIO. Maak een profiel aan

en stippel je eigen route uit. Bovendien kan je een werkboekje aanvragen én al je notities of

bestanden digitaal bijhouden tijdens je voorbereiding.

Er zijn ook heel wat organisaties en initiatieven die je helpen bij de voorbereiding van een eigen

zaak.

Is je idee goed beschermd of schend jij de rechten van iemand anders?•

Hoe maak je van je idee een concreet plan?•

Kan je leven van je eigen zaak?•

Welke ondernemingsvorm kies je best?•

Heb je bepaalde vergunningen nodig?•

https://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Projets_thematiques/Regionalisation/Starter/gestion_base.html
https://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Projets_thematiques/Regionalisation/Starter/competence_sectorielle.html
https://www.vlaio.be/startersgids
https://www.watwat.be/een-eigen-zaak/welke-begeleiding-er-als-je-een-eigen-zaak-wil-starten
https://www.watwat.be/een-eigen-zaak/een-eigen-zaak-kan-ik-daar-van-leven

