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Een bedrijf starten: een stappenplan 
 
Verplichtingen bij de start van uw bedrijf 
 
Uw bedrijf heeft een naam nodig, een rechtsvorm en natuurlijk een inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel. Daarnaast zijn mogelijk vergunningen vereist, dient u een administratie te voeren en zijn er 
verplichtingen m.b.t. diverse belastingen (omzetbelasting, vennootschapsbelasting en/of 
inkomstenbelasting). Niet alle onderstaande zaken hoeven op uw bedrijf betrekking te hebben. De 
belangrijkste zaken om te regelen:  
- Een bedrijfsnaam kiezen  
- Een rechtsvorm kiezen 
- Vergunningen regelen 
- Inschrijven van uw bedrijf     
- Administratie bijhouden 
- Verplichte vergoedingen afdragen 
- Verplichtingen bij het omgaan met personeel     
- Aanmelding belastingdienst    
- Aangifte omzetbelasting         
- Aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

 
Vergunningen 
 
Het is belangrijk dat uw bedrijf de juiste vergunningen heeft. Welke vergunningen u precies nodig heeft 
hangt af van het soort bedrijf en uw activiteiten. Als u bijvoorbeeld wilt (ver)bouwen heeft u een 
bouwvergunning nodig. Vaak moeten bedrijven ook een milieuvergunning hebben. Andere vergunningen 
gelden alleen voor bepaalde branches, bijvoorbeeld de drank- en horecavergunning. 
 
Vestigingsvergunning niet nodig  
Sinds juli 2007 is de Vestigingswet ingetrokken. Dat betekent dat u geen vestigingsvergunning meer 
nodig heeft als u wilt gaan ondernemen. 
 

 Algemene vergunningen  

 Branchespecifieke vergunningen. 
 

Diploma’s 
 
U heeft geen apart diploma meer nodig om een bedrijf te mogen starten. Vroeger moesten ondernemers 
een middenstandsdiploma hebben. Deze verplichting bestaat echter niet meer. Of u andere diploma´s 
nodig heeft, hangt af van het soort bedrijf dat u start. 
 
Vakdiploma 
In sommige gevallen heeft u een vakdiploma nodig om een bepaald beroep of bedrijf te mogen 
uitoefenen. Bijvoorbeeld als u als beveiliger start. Ook een drogist heeft een vakdiploma nodig, voor de 
verkoop van geneesmiddelen. 
 
Heeft u een vakdiploma nodig? 
Wilt u weten of een vakdiploma in uw branche een vereiste is? Uw brancheorganisatie kan u vertellen 
of u een diploma nodig heeft. 
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Horeca 
Als u start als horecaondernemer of als slijter moet u het diploma `Sociale hygiëne en veiligheid´ hebben. 
U bent namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van uw klanten. In uw bedrijf moet een beheerder of 
bedrijfsleider aanwezig zijn die dit diploma heeft. De naam van deze persoon of personen moet u laten 
vermelden op uw drank- en horecavergunning.  
 
Inschrijven van uw bedrijf 
 
Als u een bedrijf begint, dan moet u dat bij een aantal instanties melden. Bijvoorbeeld bij de Kamer van 
Koophandel en bij de Belastingdienst. Daarnaast is aanmelding bij een bedrijf- of productschap in 
sommige branches ook verplicht. 
 

 Inschrijven in het Handelsregister  

 Aanmelden bij de Belastingdienst  

 Aanmelden bij bedrijfschap of productschap. 
 

Inschrijven in het Handelsregister 
 
Als u een bedrijf begint, moet u zich inschrijven in het Handelsregister. In het Handelsregister staan alle 
bedrijfsgegevens van iedere onderneming uit Nederland.  
 
Procedure inschrijven 
U kunt uw bedrijf inschrijven vanaf een week voor de start tot een week na de start. Daarvoor moet u 
persoonlijk langskomen bij een kantoor van de Kamer van Koophandel. U heeft daarbij in ieder geval een 
geldig legitimatiebewijs nodig.  
 
Wie moet zich inschrijven? 
Verschillende ondernemingen en rechtspersonen die zich eerder niet hoefden in te schrijven moeten zich 
sinds 1 juli 2008 ook registreren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vrije beroepen, zoals fysiotherapeuten, 
kunstenaars en advocaten. Meer informatie over ondernemingen die zich moeten inschrijven vindt u in 
het Handelsregister. 
 
KvK-nummer 
Bij uw inschrijving ontvangt u een KvK-nummer. Dit is een uniek nummer van 8 cijfers. Uw KvK-nummer 
vermeldt u op al uw zakelijke brieven, orders, facturen, offertes, websites en e-mails.  
 
BTW-nummer (omzetbelasting) 
Start u een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (cv) of een 
maatschap? Dan regelt u uw aanmelding voor de Belastingdienst bij de Kamer van Koophandel, tegelijk 
met uw inschrijving in het Handelsregister. U ontvangt naast uw KvK-nummer ook een btw-
identificatienummer. U kunt zich voorbereiden op deze inschrijving met het formulier ‘Voorbereiding 
Gemeenschappelijke Inschrijving’.  
 
Factuur van de KvK 
Ingeschreven ondernemers betalen elk jaar een bijdrage aan de KvK. De hoogte van het bedrag hangt af 
van de rechtsvorm en de omvang van uw onderneming. Meer informatie over de jaarlijkse bijdrage kunt u 
bij de KvK opvragen.  
 
Wijziging inschrijving 
Als u bent ingeschreven hebt u de verantwoordelijkheid om uw gegevens actueel en correct te houden, 
zoals uw adres, bestuurders of vestigingen.  
    

http://www.belastingdienst.nl/download/1826.html
http://www.belastingdienst.nl/download/1826.html
http://www.kvk.nl/handelsregister/inschrijven_handelsregister/wat_kost_de_inschrijving/
http://www.kvk.nl/handelsregister/wijzigen_en_uitschrijven/functionaris_of_bestuurder_wijzigen/
http://www.kvk.nl/handelsregister/wijzigen_en_uitschrijven/inschrijven_of_wijzigen_vestiging/
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Aanmelden bij de Belastingdienst 
 
Als ondernemer meldt u zich aan bij de Belastingdienst. Deze bepaalt aan de hand van een aantal criteria 
of ze u als ondernemer accepteert.  In bepaalde gevallen kunt u uw aanmelding bij de Belastingdienst 
tegelijkertijd met uw inschrijving in het Handelsregister regelen.  
 
BTW-nummer 
Start u een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of 
maatschap? Dan regelt u uw aanmelding voor de Belastingdienst bij de Kamer van Koophandel, tegelijk 
met uw inschrijving in het Handelsregister. U ontvangt naast uw KvK-nummer ook een BTW-nummer. 
 
Aanmelding rechtspersonen 
Ondernemers die een rechtspersoon (zoals een bv of nv) oprichten moeten zich bij de Belastingdienst 
zelf aanmelden. U kunt daarvoor het formulier Opgaaf gegevens startende onderneming downloaden en 
ingevuld terugsturen naar de Belastingdienst. 
 
Modelovereenkomst gebruiken (in plaats van VAR aanvragen)  
Voor freelancers en zzp'ers is het belangrijk om te weten of de Belastingdienst hen wel als zelfstandig 
ondernemer ziet. Dat biedt een eventuele opdrachtgever financiële zekerheid.  
Voorheen diende ze bij de Belastingingdienst een zogenaamde VAR-verklaring aan te vragen. Daarin 
stond hoe de Belastingdienst de situatie beoordeelt.  
Vanaf 1 mei 216 dient men te handelen conform de gepubliceerde modeloverenkomsten. Het is te 
prefereren deze modelovereenkomst te gebruiken in overleg met de opdrachtgever. 
 
Verschillende belastingen 
Na uw aanmelding bepaalt de Belastingdienst voor welke belastingen u in aanmerking komt. Naast de 
inkomstenbelasting is dat waarschijnlijk de omzetbelasting (BTW). Als u personeel in dienst neemt, komt 
daar ook nog loonbelasting bij. U krijgt automatisch aangiftebiljetten toegestuurd.  
 
Belastingvoordeel 
Het is in uw eigen belang om u zo vroeg mogelijk aan te melden, omdat starters in het begin meestal veel 
investeren en daardoor meer BTW betalen dan zij zelf in rekening brengen.  
 
Aanmelden bij bedrijfschap of productschap 
 

Veel branches en sectoren kennen samenwerkingsverbanden die de belangen van ondernemers in die 
branche vertegenwoordigen: de product- en bedrijfschappen. Niet alle branches hebben een product, of 
bedrijfschap. Als uw branche echter een product- of bedrijfschap heeft, dan is lidmaatschappelijk wettelijk 
verplicht.  
 
Lidmaatschap 
Voor lidmaatschap van een product- of bedrijfschap betaalt u contributie. Daar staat tegenover dat deze 
organisaties uw belangen behartigen en diverse werkzaamheden verrichten, zoals scholing of publiciteit 
voor de branche. Uw bedrijf kan onder meerdere bedrijf- of productschappen vallen.  
 

Niet verplicht, wel handig  

 
Sommige zaken zijn weliswaar niet verplicht, maar wel handig om te regelen. Zoals het registreren van 
een domeinnaam of het opstellen van algemene voorwaarden. Daarmee voorkomt u onduidelijkheid en 
financiële risico´s.    
   
Stel algemene voorwaarden op 
Met algemene voorwaarden maakt u meteen duidelijk onder welke voorwaarden u zaken doet. Zo hoeft u 
niet met elke klant of leverancier opnieuw te onderhandelen. 
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Denk na over bedrijfsruimte 
Waar gaat u uw bedrijf vestigen: gaat u thuis werken of een bedrijfspand kopen of huren? Er zijn 
verschillende zaken om rekening bij te houden bij het kiezen van een locatie. Is het bereikbaar? Hoe zit 
het met de grootte en inrichting? Welke kosten zijn eraan verbonden? Wat zijn de fiscale consequenties 
op het gebied van omzetbelasting, overdrachts- of inkomsten- en/of vennootschapsbelasting? 
 
Controleer het bestemmingsplan van uw gemeente 
Voordat u een bedrijf op een bepaalde plek begint, is het verstandig om het bestemmingsplan te 
controleren. Daarin staat namelijk welke bestemmingen bepaalde stukken grond hebben. U kunt 
bijvoorbeeld niet overal een horecabedrijf of detailhandel beginnen, daarvoor wijzen gemeenten meestal 
bepaalde gebieden aan. Ook voor de toekomst van uw bedrijf kan het handig zijn om te weten wat de 
plannen zijn voor de omgeving. Misschien komt er wel een snelweg in de buurt of verandert uw 
bedrijventerrein juist van bestemming.  
 
Registreer uw domeinnaam 
Als u een website wilt voor uw bedrijf heeft u een domeinnaam nodig, een adres voor uw website. Bij het 
aanvragen van domeinnamen geldt ´wie het eerst komt, die het eerst maalt´. Leg uw domeinnaam dus op 
tijd vast, ook al heeft u nog geen concrete internetplannen. Anders registreert iemand anders misschien 
de naam die u graag wil gebruiken, zoals uw handelsnaam.  
 
Aanvraag domeinnaam 
Een domeinnaam vraagt u aan via de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Op hun site 
kunt u bij een deelnemende internet serviceprovider een domeinnaam aanvragen. Hoeveel een aanvraag 
kost, verschilt per deelnemer. Bedrijven mogen zoveel domeinnamen aanvragen als ze willen. 
 
Bescherm uw producten en ideeën 
Heeft u een goed idee, een eigen merk of een uitvinding? Bescherm uw producten en ideeën tegen 
namaak, bijvoorbeeld door ze te deponeren. 

Tip: Wilt u een webwinkel starten? Voor verkoop via internet gelden een aantal wettelijke eisen.  

 
Jonger dan 18? Vraag een handlichting aan 
Bent u minderjarig en wilt u ondernemen? Dan heeft u toestemming van uw ouders nodig voor het 
verrichten van rechtshandelingen, zoals geld lenen. Om te voorkomen dat u voor elke handeling 
toestemming moet krijgen, kunt u bij de rechter een handlichting aanvragen.  
 
Verzekeringen  
 
Ondernemen is risico nemen. Maar voor veel risico´s die uw bedrijf loopt kunt u zich verzekeren, of het nu 
gaat om brand, wanbetalers of aansprakelijkheid. Daarnaast zijn ondernemers niet automatisch 
verzekerd voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of ziektekosten. Die verzekeringen zult u zelf moeten 
regelen.  
 
Wat verzekert u? 
U hoeft niet alles te verzekeren. Maak een afweging tussen de risico´s die u kunt en wilt lopen en de 
kosten van een verzekering. De ziektekosten,- arbeidsongeschiktheids- en bedrijfsschadeverzekeringen 
zijn echter erg belangrijk, omdat deze uw inkomen beïnvloeden. 
 

 Bedrijfsverzekeringen  

 Persoonlijke verzekering  

 Zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen. 
 

Bedrijfsverzekeringen 
 
Voor veel risico´s die uw bedrijf loopt kunt u zich verzekeren. Hier vindt u een overzicht van de 
belangrijkste bedrijfsverzekeringen.      

http://www.kvk.nl/bedrijf_starten/zeker_zaken_doen/verzekeringen/bedrijfsverzekeringen/
http://www.kvk.nl/bedrijf_starten/zeker_zaken_doen/verzekeringen/zwangerschapsuitkering_voor_zelfstandigen/
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Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die ontstaat tijdens de uitoefening van uw 
bedrijf. Als bijvoorbeeld een werknemer van een bouwbedrijf een baksteen op een geparkeerde auto laat 
vallen, dan vergoedt zo´n verzekering de schade. Als u echter een slecht bouwwerk aflevert en uw 
opdrachtgever dient een schadeclaim in, dan kunt u dit niet op uw verzekering afwentelen. Dat is uw 
ondernemersrisico.  
 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die u aan derden toebrengt bij de uitoefening 
van uw beroep. Het gaat hierbij vooral om beroepen waarin u een adviserende functie heeft. Als 
beroepsbeoefenaar brengt u meestal geen directe materiële schade toe. Maar als u bijvoorbeeld als jurist 
iets vergeet op te nemen in een contract, dan kan dat voor uw klant toch een flinke schadepost 
betekenen. Als u in zo'n geval aansprakelijk wordt gesteld, vergoedt een beroepsaansprakelijkheids-
verzekering de schade. In feite dekt de verzekering hier een deel van het ondernemersrisico. De hoogte 
van de premie is dan ook afhankelijk van het beroep dat u uitoefent en de grootte van uw onderneming.  
 
Goederen- en inventarisverzekering  
Schade aan voorraden of uw bedrijfsinventaris kunt u verzekeren met een goederen- en 
inventarisverzekering. Deze schade kan bijvoorbeeld ontstaan door brand of inbraak. Een voorwaarde 
voor deze verzekering is dat het pand goed is beveiligd.  
 
Kredietverzekering 
Als een klant niet betaalt, stelt de kredietverzekering u voor een belangrijk deel schadeloos. 
 
Opstalverzekering  
Een opstalverzekering dekt de schade aan uw bedrijfsgebouw als gevolg van bijvoorbeeld brand, 
blikseminslag of ontploffing.  
 
Bedrijfsschadeverzekering 
Brand of inbraak in uw bedrijf hebben vaak niet alleen directe materiële schade tot gevolg. De kans 
bestaat ook dat uw bedrijf tijdelijk stil komt te liggen. In die tijd verdient u niets, terwijl de kosten blijven 
doorlopen. Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt deze kosten.  
 
Compagnonsverzekering  
Als uw compagnon wegvalt door ernstige ziekte of overlijden hebben zijn erfgenamen recht op hun deel 
in de onderneming. Het voortbestaan van uw bedrijf kan groot gevaar lopen als zij hun aandeel opeisen. 
De compagnonsverzekering is een soort levensverzekeringdie u en uw compagnon afsluiten. Bij 
overlijden betaalt de verzekeraar een bedrag uit aan de achterblijvende compagnon. Daarmee bent u 
financieel in staat het aandeel van uw compagnon over te nemen.  
 
Rechtsbijstandverzekering 
Met een rechtsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp bij conflicten met werknemers, leveranciers, 
overheid en zakenpartners. Vaak kunt u bij een bedrijfsvereniging onder gunstige condities verschillende 
verzekeringen afsluiten. 
 
Persoonlijke verzekeringen 
 
Als zelfstandig ondernemer bent u niet verzekerd voor een aantal zaken waarvoor een werknemer wel 
verzekerd is. Deze zaken moet u dus zelf regelen. Verzekeraars maken bovendien onderscheid tussen 
privé en zakelijk. Zo werkt uw privé WA-verzekering niet wanneer u schade veroorzaakt tijdens de 
uitoefening van uw bedrijf.  
 
Ziektekostenverzekering  
Net als iedereen betaalt u als ondernemer een nominale premie  voor een basispakket. Daarnaast betaalt 
u een inkomensafhankelijke bijdrage. Premies voor aanvullende verzekeringen komen daar bovenop.  

http://www.kvk.nl/bedrijf_starten/belastingen_en_administratie/debiteurenbeheer/
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Arbeidsongeschiktheidsverzekering  
Als u als ondernemer arbeidsongeschikt bent moet u zelf voor een inkomen zorgen. U kunt het risico van 
inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid beperken door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te 
sluiten. Dit kan bij particuliere verzekeraars en soms ook bij het UWV met een zogenaamde vrijwillige 
verzekering. Voorwaarde hierbij is dat u deze verzekering binnen 13 weken na beëindiging van uw 
loondienst afsluit.   
 
Werkt u parttime of heeft u gedeeltelijk een uitkering? Dan bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid 
voor die uren die u in loondienst werkt of een uitkering heeft. U kunt zelf kiezen om een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering af te sluiten voor uren die u als ondernemer werkt. 
 
Ongevallenverzekering  
De ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit als u door een ongeval geheel of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt raakt. Informeer bij een verzekeringsadviseur of bij particuliere verzekeraars naar de 
voorwaarden.   
 
Zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen 
 
In juni 2008 is de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ-regeling) ingevoerd. Hiermee is geregeld dat 
zelfstandigen wettelijk recht hebben op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering  van minimaal 16 
weken. De hoogte van de zwangerschapsuitkering hangt af van uw inkomen in het kalenderjaar voordat u 
de uitkering krijgt. Werkt u als zelfstandige minimaal 1.225 uur per jaar in de onderneming, dan heeft uw 
uitkering de hoogte van het minimumloon, ongeacht wat u verdiend heeft. Meer informatie staat in 
de brochure ´Ik ben zwanger en zelfstandig´ van het UWV.   
 
Een rechtsvorm kiezen 
 
Uw bedrijf heeft een juridische vorm nodig, de zogenaamde rechtsvorm, zoals een eenmanszaak, vof of 
een besloten vennootschap (bv). Welke rechtsvorm het beste past bij uw bedrijf, hangt af van uw situatie. 
Bijvoorbeeld hoe u de (juridische) aansprakelijkheid regelt en wat fiscaal voordelig is. 
 
Hoe regelt u de aansprakelijkheid?   
Bij een eenmanszaak of vof bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van uw 
bedrijf. Schuldeisers kunnen dan bijvoorbeeld beslag leggen op uw bezittingen. Bij een rechtspersoon, 
zoals een bv, bent u alleen in uitzonderlijke gevallen privé aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf.  
U dient af te wegen welke risico’s u loopt in uw bedrijf. Sommige risico’s zijn ook af ter schermen door 
een verzekering.  
 
Wat is fiscaal voordelig? 
Als u een eenmanszaak of een vof heeft, betaalt u inkomstenbelasting over de winst. Met een bv betaalt 
u vennootschapsbelasting over de winst na aftrek van uw loon waarover inkomstenbelasting is 
verschuldigd. De vennootschapsbelasting kent een lager tarief (20-25,5%) dan de inkomstenbelasting 
(33,45-42-52%). Maar met een eenmanszaak heeft u vaak recht op belastingvoordelen, zoals de 
zelfstandigenaftrek. Bovendien betaalt u in een bv over de uitgekeerde winst nog eens een heffing van 
25% aan inkomstenbelasting maar kunt u dit uitstellen. Heeft u relatief weinig winst, dan bent u fiscaal 
beter af met een eenmanszaak of vof.  
 
Als u gaat samenwerken 
Een samenwerking met iemand anders kunt u op verschillende manieren vormgeven:  

 U richt samen een onderneming op, zoals een vof, bv of een coöperatie.  

 U heeft allebei een eigen eenmanszaak en huurt elkaar in voor bepaalde opdrachten. Zo bent u 
onafhankelijk en kunt allebei uw eigen koers bepalen.  

 U heeft allebei een eenmanszaak. Daarnaast richt u samen een vof of bv op, waarmee u onder een 
gezamenlijke naam opdrachten uitvoert. 
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Leg afspraken met uw zakenpartner altijd vast in een samenwerkingscontract, hoe goed u uw 
zakenpartner ook kent.  
 
Uw financieel plan  
 
U weet wat u wilt aanbieden, waar u zich vestigt en hoe uw bedrijf eruit moet gaan zien. Tijd om een 
financieel plan te maken. Zo´n plan bestaat uit een aantal begrotingen, waarin u onder andere 
uitwerkt welke investeringen u moet doen en hoe u die gaat financieren. Wat brengt u zelf in, wat moet u 
lenen?  Indien u geld moet lenen bij een bank om op te starten is zo’n financieel plan (ondernemingsplan) 
zelfs vereist. 
 
Maakt uw bedrijf winst? 
Natuurlijk wilt u ook weten of uw bedrijf winst gaat maken. Op basis van uw marktonderzoek en 
de omzetberekening kunt u een inschatting maken van de omzet. Als u vervolgens weet hoeveel kosten u 
moet maken om uw bedrijf draaiende te houden, kunt u bepalen hoeveel winst er overblijft.  
 
Een financieel plan maken  
Het maken van een financieel plan is een belangrijk onderdeel van uw ondernemingsplan, zeker als u 
financiering wilt aanvragen. Een compleet financieel plan bestaat uit onderstaande begrotingen. Deze 
begrotingen maakt u doorgaans voor de eerste twee jaar.  
 

 Investeringsbegroting  

 Financieringsbegroting  

 Exploitatiebegroting  

 Liquiditeitsbegroting  

 Begroting privé-uitgaven  
 

Verplichte vergoedingen 
 
Wilt u in uw bedrijf muziek draaien? Of maakt u gebruik van een kopieermachine? Dan moet u daarvoor 
een vergoeding afdragen. Als ondernemer kunt u met verschillende verplichte vergoedingen te maken 
krijgen. Deze vergoedingen zijn wettelijk verplicht en u moet ze op eigen initiatief afdragen. Er zijn 
verschillende organisatie die de vergoedingen innen. Aanmeldformulieren kunt u bij deze organisaties 
opvragen. 
 
Vergoedingen voor muziek en video 
Voor het draaien van muziek of video´s in een winkel of bedrijf moet u een vergoeding betalen. Voor 
muziek betaalt u deze aan Buma/Stemra en Sena. Vergoeding voor het afspelen van films of 
televisieprogramma´s betaalt u aan Videma. 
 
Vergoedingen voor kopiëren 
Bedrijven met een kopieermachine moeten een vergoeding betalen voor het fotokopiëren van 
auteursrechtelijk beschermde werken, zoals kranten, tijdschriften en boeken. U betaalt jaarlijks aan de 
Stichting Reprorecht, die deze bijdrage verdeelt onder uitgevers en auteurs 
 
Alternatieve financieringen 
 
Als de financiering van de start van uw bedrijf bij een bank niet mogelijk is zijn er diverse alternatieven om 
tot een financiering te komen, ik noem er hieronder en paar waar wij als kantoor ook goed contacten en 
resultaten mee behaald hebben: 

 Qcredits; een stichting die met eigen middelen en hulp va economische zaken microkredieten  
(€ 50.000) en MKB-leningen verstrekt. De toewijzing is streng. 

 Kredieteunie: dit zijn coöperaties van ondernemers die andere ondernemers aan een lening kunnen 
helpen. Een goed plan is ook hier onontbeerlijk. 

http://www.kvk.nl/wetten_en_regels/contracten/vennootschapscontract/
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 Business Angel: individuele investeerders die geld willen lenen aan een goed plan, een goed netwerk 
is hiervoor noodzakelijk. 

 Crowdfunding: het ophalen van gelden bij een groot publiek die gezamenlijk het geldbedrag via 
platforms bij elkaar brengen. Bekende platforms: Geldvoorelkaar, Collin Crowdfund, Kapitaal op 
maat. De aanvraag dient degelijk voorbereidt te worden, voorzien van ondernemingsplan en 
langjarige prognose. 

 Funding Circle: in beginsel ook een crowdfunder, maar met eigen kapitaal waaruit rechtstreeks een 
lening verstrekt kan worden. 

 Xattu: een platforms waar enkel grote investeerders toegang tot hebben. De proposities kunnen 
alleen door verboden (SRA) kantoren ingediend worden. 
 

Subsidies en fiscale regelingen 
 
Investeringen en uitbreidingen zijn dikwijls makkelijker te realiseren dan u denkt. Er zijn diverse subsidies 
en fiscale aftrekposten die u net dat steuntje in de rug geven om uw plannen door te zetten.   
Er zijn verschillende subsidies en fiscale regelingen die voor u interessant kunnen zijn. Hieronder volgt 
een korte opsomming: 
 

  Subsidies voor personeel  

 Subsidies voor innovatie, technologie en onderzoek  

 Regelingen voor investeringen  

 Regelingen voor internationale handel. 
 

Prijs bepalen 
 
Bepalen welke prijs u vraagt voor uw product of dienst kan lastig zijn. Met een te hoog tarief prijst u zich 
misschien uit de markt. Een te lage prijs kan klanten het idee geven dat uw product of dienst van mindere 
kwaliteit is.  
 
Prijs als marketinginstrument   
Uw prijs draagt bij aan het imago van uw bedrijf. In uw marketingmix bepaalt u welke prijs past bij uw 
bedrijfsformule. Er zijn verschillende richtlijnen voor het bepalen van een prijs. Deze zijn afhankelijk van 
het soort bedrijf dat u heeft. Voor diensten bepaalt u de prijs op een andere manier dan voor producten.  
 

 Tarief voor diensten  

 Prijs voor een product  
 

Omzet berekenen  
 
In uw ondernemingsplan moet u de omzet op een juiste en reële manier inschatten. Het maken van zo´n 
omzetberekening is niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk. Daarmee kunt u namelijk inschatten wat u 
verdient en of dat voldoende is om van rond te komen. Uiteindelijk bepaalt de omzet, minus de 
inkoopkosten en overige kosten, wat u maandelijks kunt besteden. 
 
Berekeningsmethoden  
U kunt de volgende berekeningsmethoden (of een combinatie daarvan) gebruiken voor uw 
omzetberekening: 
 

 Klantgroepen: aantal klanten x gemiddelde besteding  

 Productgroepen: aantal producten x verkoopprijs 

 Uren: declarabele uren x uurtarief. 
 

http://www.kvk.nl/bedrijf_starten/markt/de_marketingmix/
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Uw omzet berekenen   
U kunt een omzetberekening op verschillende manieren opstellen. Hoe u uw omzet kunt berekenen hangt 
bijvoorbeeld af van wat gebruikelijk is in uw branche. In de horeca berekent u omzet op een andere 
manier dan als u een bedrijf begint in financiële dienstverlening.  
 
In uw berekening verwerkt u ook de resultaten van uw brancheonderzoek, concurrentieanalyse 
en marketingmix.  
 
Omzet die u minimaal nodig heeft 
Stel daarnaast een taakstellende begroting op. Dit is een begroting waarbij u uitgaat van uw benodigde 
netto inkomen. De belastingen, inkoopkosten en bedrijfskosten telt u hierbij op. Zo komt u tot een 
minimale benodigde omzet. Vervolgens is het de vraag of het minimum aantal klanten dat hierbij hoort 
haalbaar is.  
 
Aandachtspunten voor uw omzetberekening 

 Zorg voor een goede reële onderbouwing van uw omzetberekening.  

 Reken de omzet terug naar overzienbare perioden, zoals omzet per maand, week, dag.  

 Zijn er seizoensinvloeden in uw branche?  

 Calculeer een aanloopperiode in.  

 Vergelijk uw omzet met kengetallen uit de branche.   

 Is het geplande aantal uren daadwerkelijk declarabel? Hou rekening met bijvoorbeeld reistijd, 
acquisitie, ziekte, administratie.  

 Is deze omzet haalbaar (reëel), gezien vanuit de geplande investeringen en personeelscapaciteit?   
 

Ondernemer en de Belastingdienst  
 
Als ondernemer moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst. Dat kan op verschillende manieren, 
afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf. 
 
Aanmelding via de KvK  
Start u een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of 
maatschap?  Dan regelt u uw aanmelding voor de Belastingdienst bij de Kamer van Koophandel, tegelijk 
met uw inschrijving in het Handelsregister. U ontvangt naast uw KvK-nummer ook een btw-
identificatienummer. Meer informatie over inschrijving bij de Belastingdienst kunt krijgen via de Kamer van 
Koophandel.  
 
Aanmelding rechtspersonen  
Ondernemers die een rechtspersoon (zoals een bv of nv) oprichten moeten zich bij de Belastingdienst 
zelf aanmelden. Hiervoor moet u het formulier Opgaaf gegevens startende onderneming invullen. U moet 
dit formulier ingevuld en ondertekend terugsturen naar het Belastingkantoor in uw regio. De 
Belastingdienst bepaalt aan de hand van de gegevens van het teruggestuurde formulier welke 
belastingen van toepassing zijn. U krijgt automatisch aangiftebiljetten toegestuurd.  
 
Belastingen  
 
Omzetbelasting      
In beginsel bent u als ondernemer belastingplichtig voor de omzetbelasting. Dit houdt in dat u over uw 
diensten of de verkochte producten omzetbelasting in rekening moeten brengen aan uw cliënten. Dit 
kunnen zowel particulieren als ook ondernemers zijn. Brengt u een factuur uit zal deze ook aan bepaalde 
eisen moeten voldoen en gespecificeerd de omzetbelasting moeten vermelden. We kennen in Nederland 
drie tarieven; 0%, 6% en 19%. Standaard is het 19% tarief van toepassing voor bepaalde diensten en 
producten, veelal die voor zien in de eerste levensbehoeften, geldt het verlaagde 6% tarief. Het 0% tarief 
speelt enkel bij grensoverschrijdende situaties. Indien u veelvuldig over de grens handelt of diensten 
verleend gelden specifieke regels en is het verstandig zich vooraf te laten voorlichten door uw adviseur.  
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http://www.kvk.nl/belastingen/bedrijf_starten/aanmelden_belastingdienst/
http://www.kvk.nl/belastingen/bedrijf_starten/aanmelden_belastingdienst/
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Als ondernemer voor de omzetbelasting heeft u recht op aftrek van voorbelasting. Dit is de 
omzetbelasting die aan u als ondernemer in rekening wordt gebracht over uw investeringen en de 
ingekochte voorraad of bijvoorbeeld over ingehuurde adviesdiensten. Periodiek dient u de ingehouden en 
de in aftrek gebracht omzetbelasting aan te geven. 
 
Inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 
Iedereen die in Nederland  woont en/of inkomen geniet is inkomstenbelastingplichtig. Soms kan men 
volstaan met de loonbelasting die ingehouden wordt op diens loon. Indien men ondernemer is en de 
onderneming uitoefent in de vorm van een eenmanszaak of  vof. dient men altijd aangifte te doen. Over 
de winst wordt na de toepassing van een aantal fiscale aftrekposten belasting geheven. In de aangifte 
dient men tevens een balans en een winst- en verliesrekening op te nemen. Deze kan voor u worden 
voor u opgesteld door een accountant.         
 
Wordt de onderneming in een bv uitgeoefend dan is de rechtspersoon over de winst vennootschaps- 
belasting verschuldigd. U bent dan ‘werknemer’ (directeur)  in uw bv en geniet (verplicht) loon uit de bv 
die is belast voor de inkomstenbelasting.  Uw adviseur kan u meer vertellen over de bv als rechtsvorm en 
de fiscale consequenties.            
                                                                                                                         
Administratie  
 
In een goede administratie legt u periodiek vast wat er in uw onderneming gebeurt. U kunt zo overzicht 
houden, ontwikkelingen signaleren en op tijd beslissingen nemen. Een administratie is niet alleen van 
belang voor uw eigen bedrijfsvoering, u bent ook wettelijk verplicht een administratie bij te houden en 
deze te bewaren. De administratie vormt de basis voor uw belastingaangiften. De administratie dient te 
voldoen aan een aantal eisen. U kunt de administratie zelf voeren middels een boekhoudpakket of laten 
uitvoeren door een accountantskantoor. Indien u de administratie zelf uitvoert laat u dan in ieder geval 
adviseren over de eisen en een goed pakket.  Indien de administratie niet aan de wettelijke vereisten 
voldoet loopt u het risico dat de belastingdienst de administratie verwerpt met verstrekkende gevolgen en 
zelfs boetes. 
 
Digitale boekhouding 
Het handmatig inboeken kost tijd en geeft een groot risico op foutieve invoeringen.  En goedkope en 
degelijke oplossing is het digitaal verwerken van de administratie door en scan & herkenmodule van 
Exact. Een administratiekantoor wordt hierdoor overbodig, de ingescande (of digitaal ingezonden) 
facturen worden geautomatiseerd verwerkt en direct door eboekt. Uw administratie is dus dagelijks up to 
date. Uw accountant kan aan het eind van het jaar ook veel sneller de jaarrekening opmaken en 
uitbrengen. Het levert ook aanzienlijke kosten besparingen op. 
 
Debiteurenbeheer  
 
U moet er rekening mee houden dat uw facturen soms langer uitstaan dan afgesproken. Vaak 
onderschatten ondernemers de schade die zij kunnen lijden door slecht betalende klanten en lange 
betalingstermijnen. Soms wordt een rekening zelfs helemaal niet betaald.  Een solide debiteurenbeleid 
kan de schade aanzienlijk beperken. Het is echter nooit een garantie tegen wanbetalers.  
In de detailhandel wordt veelal contant of per pin afgerekend, dit is uiteraard het veiligste. 
 
Algemene voorwaarden 
Het is handig om een standaarddocument met algemene leverings- en betalingsvoorwaarden op te 
stellen. Hierin staat op welke voorwaarden u een product of dienst levert aan een klant. Daarnaast 
vermeldt u de incassobedingen en betalingstermijnen. Algemene voorwaarden kunnen preventief werken 
om moeilijkheden in een later stadium te voorkomen. U moet ze wel vooraf aan de klant kenbaar maken. 
Veel ondernemers vermelden deze voorwaarden op de achterkant van de factuur of offerte.  
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Rente bij betalingsachterstand 
Als uw debiteur niet op tijd betaalt, kunt u rente in rekening brengen. Hoewel het niet noodzakelijk is, kunt 
u deze boeterente standaard in uw algemene voorwaarden opnemen, zodat u er bij problemen naar kunt 
verwijzen.  
 
Deurwaarder of incassobureau inschakelen 
Als een debiteur niet of onvoldoende reageert op uw aanmaningen, kunt u een incassobureau of 
deurwaarder inschakelen.  
 
Bedrijfscorrespondentie  
 
Uiteraard vermeldt u de handelsnaam van uw onderneming op uw correspondentie. Maar op uw 
bedrijfscorrespondentie moet bijvoorbeeld ook uw KvK-nummer staan. Aan welke eisen moet uw 
bedrijfscorrespondentie voldoen?   
 
Handelsregisternummer Kamer van Koophandel   
Alle ondernemingen en rechtspersonen moeten hun handelsregisternummer (KvK-nummer) vermelden 
op uitgaande brieven, orders, facturen en offertes. Dit nummer moet u ook vermelden op uw 
bedrijfswebsite en in uitgaande e-mailberichten (behalve bij reclame-uitingen). Deze verplichting geldt 
niet voor verenigingen en stichtingen zonder onderneming, Verenigingen van Eigenaars, overheden en 
kerkgenootschappen. Bij verhuizing van uw bedrijf naar een andere KvK-regio blijft het inschrijfnummer 
ongewijzigd.   
 
Handelsnaam   
Uiteraard vermeldt u de handelsnaam van uw onderneming op uw correspondentie. Coöperaties, 
onderlinge waarborgmaatschappijen, bv´s en nv’s waarvan de handelsnaam afwijkt van de statutaire 
naam, moeten ook de volledige statutaire naam vermelden. Bv´s en nv’s moeten ook de statutaire zetel 
van de rechtspersoon vermelden. Vanaf 1 januari 2006 geldt deze regel ook voor websites en e-
mailberichten.   
 
Overige gegevens   
Vermelding van de volgende gegevens is niet verplicht, maar wel handig voor uw klanten:   
 

 vestigings- en correspondentie-adres, inclusief bijbehorende postcodes en plaatsnamen   

 e-mail- en eventueel internetadres, telefoon- en faxnummer   

 uw bank- of girorekeningnummer(s).   
 
Ondernemen is een grote uitdaging, spannend, geeft voldoening maar is ook risicovol. Maak een goede 
start en laat u adviseren! 


