
 

Nuttige LINKS 

Een overzicht van enkele externe links die u nog bijkomende informatie kunnen geven over het 

opstarten van een zaak of de financiering ervan 

Federaal 

 Alles wat u moet weten in verband met de verplichtingen ten opzichte van de overheid: 

 http://economie.fgov.be/nl

 Het Federaal Participatiefonds kan u helpen om uw financiering rond te krijgen: 

http://www.fonds.org/nl 

 Als starter moet u zich inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen: 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO 

 Alle uitleg en verschillen in sociaal statuut tussen de diverse ondernemingen: 

http://www.socialsecurity.fgov.be 

 
Vlaanderen 
 

 De participatiemaatschappij Vlaanderen heeft vele steunmaatregelen voor starters die 

misschien ook u op weg kunnen helpen:  http://www.pmv.eu

 Het Agentschap Ondernemen verzamelt alle nuttige informatie die u goed op weg kunnen 

helpen, van hulp voor financiering, tot advies over de opstart en groei: 

 http://www.agentschapondernemen.be

 De Vlaamse Kamers van Koophandel met het startersproject Bryo:  http://www.voka.be

 De Unie van Zelfstandige ondernemers is een belangrijke vertegenwoordiger van ondernemers 

in Vlaanderen:  http://www.unizo.be

 Alle uitleg voer uw sociale rechten als ondernemer kunt u hier vinden:  http://www.vdab.be

 Alle uitleg over ondernemen in Vlaanderen:  http://www.vlaanderen.be/nl

 

 
Brussel 
 

 Impulse.Brussels (Brussels Agentaschap Ondernemen) helpt u goed op weg om te ondernemen 

in Brussel:  http://www.abe-bao.be/nl

 

 

 

Wallonië 
 

 De Union Wallone des Entrprises verzamelt alle Kamers van Koophandel:  http://www.uwe.be

 De Unie van Zelfstandige Ondernemers is een belangrijke vertegenwoordiger van ondernemers 

in Wallonië:  http://www.ucm.be

 De Société de Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises heeft vele 

steunmaatregelen voor starters die misschien ook u op weg kunnen helpen: 

 http://www.sowalfin.be

 Alle uitleg over uw sociale rechten als ondernemer, kunt u hier vinden:  http://www.leforem.be 

 Alle uitleg over ondernemen in Wallonië:  http://www.wallonie.be

 Het Agence de Stimulation Économique verzamelt alle nuttige informatie die u goed op weg 

kunnen helpen: van hulp voor financiering tot advies over de opstart en groei:  

http://www.as-e.be 
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