Snackbar – Frituur - Pittazaak
1. Openen van een zichtrekening.
Bij het starten van een onderneming moet u een aparte rekening openen enkel en alleen voor uw
onderneming. Deze rekening dient voor de verrichtingen van de onderneming.
2. Ik start een vennootschap
Voor wie een vennootschap start gelden extra verplichtingen. Er moet statuten worden opgericht en
naargelang de vennootschapsvorm moeten deze worden opgericht voor de notaris.
Een BVBA, bijvoorbeeld, wordt opgericht voor de notaris. De notaris zorgt voor de neerlegging van
deze statuten voor publicatie in het Belgisch Staatsblad. Om de oprichtingsakte op te stellen zal de
notaris vragen naar het bankattest (als bewijs dat het oprichtingskapitaal is volstort) en het financieel
plan.
Andere vennootschapsvormen, zoals een vennootschap onder firma (VOF) of een gewone
commanditaire vennootschap kunnen worden opgericht met een onderhandse akte. Een financieel
plan en een bankattest zijn niet vereist. Voor de publicatie van de oprichtingsakte kan u beroep doen
op de diensten van Eunomia.
3. Aanvragen van het ondernemingsnummer via het ondernemingsloket Eunomia
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een dergelijke zaak wil beginnen moet bij het
ondernemingloket Eunomia een ondernemingsnummer aanvragen.
Rechtspersonen (vennootschappen) krijgen het ondernemingsnummer bij de neerlegging van de
statuten op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, maar moeten langs Eunomia passeren om
het ondernemingsnummer te laten activeren.
Vestigingsvoorwaarden:
a) Bedrijfsbeheer:
Om het ondernemingsnummer te verkrijgen moet iedere onderneming bewijs leveren van kennis van
bedrijfsbeheer. Deze kennis kan worden bewezen via diploma of praktijkervaring.
Het ondernemingsloket Eunomia onderzoekt samen met u hoe u aan deze voorwaarde kan voldoen.
b) Moet u beroepskennis bewijzen?
In een snackbars, frituur, pittazaak is het toegelaten om lichte maaltijden (snacks) aan te bieden.
Hiervoor moet geen beroepskennis van restaurateur - traiteur worden bewezen.
Wanneer er meer dan lichte maaltijden wordt aangeboden, moet er wel beroepskennis worden
bewezen
De beroepskennis kan aangetoond worden d.m.v. een diploma of relevante praktijkervaring.
Hoe u eventueel aan deze beroepskennis kan voldoen en of uw activiteit onder de reglementering van
van restaurants valt, zal het ondernemingsloket Eunomia samen met u onderzoeken.
4. BTW-hoedanigheid aanvragen.
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Het uitbaten van drankgelegenheid is een BTW- activiteit . Daarom dient u te beschikken over een
ondernemingsnummer met een BTW-hoedanigheid. Eunomia kan automatisch zorgen voor deze
BTW-activering. Van een apart BTW-nummer is sinds 1 juli 2003 geen sprake meer.
5. Aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds
Iedere zelfstandige (hoofd- of bijberoep) moet een aansluiting te nemen bij het sociaal
verzekeringfonds.
Sinds 1 juli 2006 is de verzekering voor kleine risico’s geïntegreerd in de verplichte ziekteverzekering
voor zelfstandigen. Starters in hoofdberoep zijn via hun ziekenfonds kosteloos verzekerd tegen kleine
risico’s.
De meewerkende echtgenote van de zelfstandige die geen eigen gelijkwaardig statuut heeft, moet
verplicht een aansluiting nemen bij het sociaal verzekeringsfonds.
6. Aansluiting bij het ziekenfonds (kleine risico’s)
Als zelfstandige in hoofdberoep bent u niet verzekerd voor kleine risico’s. Om een verzekering te
hebben tegen kleine risico’s dient u als zelfstandige ook een aansluiting te nemen bij het ziekenfonds,
tenzij u zelfstandige wordt in bijberoep.
Vanaf 1 juli 2006 zijn de kleine risico’s gratis voor de startende zelfstandigen. Zelfstandigen die in
hoofdberoep starten na 30 juni 2006 (en voor 31 december 2007) zijn vanaf 1 juli 2006 via hun
ziekenfonds kosteloos verzekerd tegen kleine risico’s. Dit geldt ook voor gepensioneerde
zelfstandigen met recht op grote risico’s en in het genot van een gewaarborgd inkomen of
inkomensgarantie voor ouderen. Vanaf 2008 zullen deze voor elke zelfstandige verplicht worden
opgenomen in het wettelijk statuut van de zelfstandigen. Voor meer informatie neemt u best contact
op met uw ziekenfonds.
7. Speciale vergunningen
a) Ambulante kaart
Slagers, beenhouwers of verkopers van vlees op de openbare weg, op openbare markten of alle
ander plaatsen of lokalen dienen verplicht te beschikken over een ambulante kaart. Deze kaart moet
worden aangevraagd bij het ondernemingsloket Eunomia. De kaart kost 150 euro voor de hoofdkaart
en 100 euro per hulpkaart (wettelijk tarief).
b) Andere vergunningen
Uitbaters van snackbars, frituren en pittazaken dienen er rekening mee te houden dat volgende
vergunningen moeten worden aangevraagd:
Vergunning voor fabricatie en/of het in handel brengen van voedingsmiddelen (FAVV)
Vergunning voor gegiste en/of sterke dranken
Hygiëneattest
Openingsaanvraag drankslijterij
Stedebouwkundige vergunning
Milieuvergunning – geluidshinder
SABAM
Billijke Vergoeding
Brandveiligheid

Starterskompas

2

De medewerkers van Eunomia kunnen u helpen om deze vergunningen in orde te brengen.
8. Verplichte te nemen verzekeringen
Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid
Verzekering voor arbeidsongevallen

9. Werken met personeel
Wanneer de onderneming personeel zal tewerkstellen, is het zeer belangrijk om dit onmiddellijk door
te geven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Onze sociale secretariaten kunnen deze
formaliteit van u overnemen.
Voor meer info kan u terecht bij de medewerkers een van onze kantoren (link) of vraag nu
online de inschrijving aan (link)
Eunomia wenst u veel succes!
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