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1. Introductie 

 

1.1. Voor wie is dit handboek bestemd? 

Dit handboek is bestemd voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten. Het 

handboek is vooral gericht op de zelfstandige ondernemer, maar ook als de onderneming een 

andere rechtsvorm heeft, kun je veel nuttige informatie vinden. 

We hebben geprobeerd om dit document in begrijpelijke taal op te stellen. We begrijpen 

namelijk dat zoveel nieuwe dingen en regelgeving af en toe voor verwarring of 

onduidelijkheid kan zorgen. 

Heb je hierna nog vragen, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met ons of eens je 

vraag stellen tijdens gratis spreekuren die Smarter organiseert.  

 

 

 

1.2. Wat vind je in dit handboek? 

Zodra je van start gaat als ondernemer, zijn er een aantal zaken die je vooraf goed moet 

regelen.  

Een ondernemingsplan (dat uitgebreider wordt behandeld in hoofdstuk 8) kan je helpen om 

wat meer inzicht te krijgen in je verwachtingen. In een ondernemingsplan ga je jouw 

bedrijfsplannen op een rij zetten. Wij zullen je een structuur geven die je kunt gebruiken om 

een goed plan op te stellen. 

In hoofdstuk 2 zullen we de belangrijkste zaken toelichten waarmee je te maken gaat krijgen 

zodra je besluit je bedrijf definitief op te gaan richten. 

Als ondernemer krijg je te maken met allerlei regelingen voor de belastingen en met sommige 

sociale verzekeringen. Wij begrijpen het als je hier wat zenuwachtig van wordt, want keuzes 
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tijdens de opstartfase die je als ondernemer maakt, zullen namelijk fiscale gevolgen hebben. 

Het gaat dan om keuzes zoals de rechtsvorm van je onderneming en de financiering ervan. 

In hoofdstuk 3 tot en met 6 vind je algemene informatie die met name van belang is voor 

iedereen die een onderneming begint. Het gaat om praktische informatie. Wat is het belang 

van een goede boekhouding of administratie? Welke juridische documenten heb ik nodig en 

wat kan eventueel later nog?  

Hoofdstuk 6 is van belang als je je door anderen laat helpen bij je werk. Waarmee moet je 

rekening houden als je personeel in dienst neemt? 

Belastingen, niet het meest favoriete onderdeel van ondernemers. Maar helaas hoort het erbij. 

Het is belangrijk te weten met welke type belastingen je allemaal te maken gaat krijgen en 

wanneer en hoe je hiervoor aangifte doet en deze moet betalen. Zorg dat je dit onderdeel 

goed begrijpt of laat je hierover goed adviseren, dat voorkomt boetes en problemen. We 

bespreken dit verder in hoofdstuk 7. 

In hoofdstuk 8 gaan we het ondernemingsplan verder toelichten. Waarom zou je überhaupt 

en plan schrijven en wat is het nut hiervan? 

Ga je een bedrijf overnemen? Overdragen? Of uiteindelijk stoppen? Laat een deskundige 

hiervoor altijd even meekijken. We zullen kort beschrijven in hoofdstuk 9 en 10 waar je 

rekening mee moet houden. 

Ben je klaar om te starten en wil je de oprichting van je bedrijf helemaal uitbesteden, dat kan 

natuurlijk ook. We leggen uit in hoofdstuk 11 hoe je dit doet (en wat het kost).  
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2. Van start gaan 

 
Je wil zo snel mogelijk van start. Dat kan, belangrijk om dan een aantal zaken goed te 

regelen. We bespreken in dit hoofdstuk de belangrijkste die je op korte termijn moet 

uitvoeren. 

2.1. Bedrijfsnaam 

Sommige ondernemers zien de naam van het bedrijf als kers op de taart. Iets waar je aan zal 

denken als je je voorbereidingen volledig hebt afgerond. Maar let op: dan ben je eigenlijk te 

laat. 

Het kan even duren om een perfecte naam te bedenken. Denk maar aan alles wat je nodig 

hebt: 

• Je inschrijving bij de KvK 

• Een website 

• Facturen 

• Een logo 

• E-mailadressen 

• Zakelijke rekening 

Begin daarom zo snel mogelijk met het bepalen van je bedrijfsnaam. Dit kan je ook helpen om 

je bedrijf tastbaarder te maken. 

Houd de regels in gedachten 

Niet iedere handelsnaam wordt zomaar geaccepteerd. Hier zitten bepaalde regels aan. Als je 

een dierenpension wilt opzetten, mag je bijvoorbeeld niet volstaan met 'Dierenpension'. 

Je dient hier in ieder geval je naam toe te voegen: 'Linda's Dierenpension' of 'Linda's pension 

voor honden, katten en konijnen' is - indien nog beschikbaar in jouw regio - wel een optie. 

Niet toegestaan: misleidende naam 

Als je bijvoorbeeld een eenmanszaak hebt, en je voegt dan de letters “bv” toe na de 

bedrijfsnaam. Dit wordt als bedrog beschouwd en je overtreedt de regels. Ook met een naam 

als 'Mediamarkt-sale' kun je, als hierover met de concurrent in kwestie niet eerst duidelijke 

afspraken zijn gemaakt, vroeg of laat in de problemen komen. 

2.2. Kies de juiste rechtsvorm 

Uiteraard is het na uw eerste keuze mogelijk om de rechtsvorm van de organisatie te wijzigen. 

Maar dit is een heel ingewikkeld en kostbaar. 

Daarom raden we je aan om zorgvuldig te overwegen en de juiste rechtsvorm te kiezen 

voordat je een nieuw bedrijf start.  

We geven je een overzicht van alle mogelijkheden om je te helpen bij het maken van de juiste 

keuze. Het overzicht wordt mede mogelijk gemaakt door ikgastarten.nl.  

2.2.1. Eenmanszaak 

Veel starters kiezen voor de eenmanszaak als rechtsvorm. Een eenmanszaak is een bedrijf 

waarvan één persoon eigenaar is. Dat wil overigens niet zeggen dat er ook per definitie maar 

één persoon werkt in de onderneming. 
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Ook als je direct of in een later stadium personeel wil aannemen, kun je dus kiezen voor een 

eenmanszaak. 

Inschrijving eenmanszaak: Voor de eenmanszaak gelden geen oprichtingseisen. Er hoeft 

geen akte te worden opgemaakt. Inschrijving van de eenmanszaak in het Handelsregister van 

de Kamer van Koophandel is wel verplicht. 

Hoofdelijk aansprakelijk: Juridisch gezien bestaat er in de eenmanszaak geen onderscheid 

tussen privé-vermogen en zakelijk vermogen. 

En dat kan een belangrijk risico zijn. Want als het mis gaat met jouw bedrijf, dan is de kans 

groot dat je bijvoorbeeld ook je koophuis en inventaris kwijtraakt aan de schuldeisers. 

Huwelijkse voorwaarden: Je bent hoofdelijk aansprakelijk voor je onderneming. Wanneer je 

getrouwd bent of gaat trouwen, kan het om deze reden dus slim zijn om huwelijkse 

voorwaarden te laten opstellen. 

Als je alles over de eenmanszaak wilt weten, kun je hierover alles lezen in het artikel Wat je 

moet weten over de eenmanszaak.  

2.2.2. De vennootschap onder firma (vof) 

De vennootschap onder firma (vof) heeft meerdere eigenaren (de vennoten of firmanten). 

Deze eigenaren kunnen bestaande personen zijn, maar ook rechtspersonen, zoals besloten 

vennootschappen (bv's). 

Afspraken vastleggen: Net als bij de eenmanszaak worden aan de oprichting van een vof 

geen bijzondere eisen gesteld. 

Hoewel het niet verplicht is een firma- of vennootschapscontract op te (laten) maken, is het 

wel raadzaam om afspraken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden en winstverdeling 

schriftelijk vast te (laten) leggen. Dit kun je laten doen bij de notaris. 

De vof moet worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid: De vennoten binnen een vof zijn hoofdelijk aansprakelijk. Dat 

betekent dat als de vof haar verplichtingen niet nakomt, iedere vennoot met zijn of haar privé-

vermogen voor 100% aansprakelijk is. 

Dit is ook het geval als deze schulden door een andere vennoot binnen de vof zijn 

aangegaan. Evenals bij de eenmanszaak kan het hier daarom ook verstandig zijn om 

huwelijkse voorwaarden te laten opstellen. 

2.2.3. Maatschap 

Een maatschap is een samenwerkingsvorm tussen 2 of meer personen ('maten'), die onder 

een gemeenschappelijke naam een beroep uitoefenen. 

De maatschap komt veel voor bij bijvoorbeeld (tand)artsen, architecten, advocaten en 

fysiotherapeuten. Iedere maat brengt iets in, bijvoorbeeld arbeid, geld of goederen. Het 

voordeel hieruit wordt gedeeld. 

Maatschap in het Handelsregister: Maatschappen moeten zich sinds 2008 inschrijven in het 

Handelsregister. Dit geldt overigens niet voor maatschappen die niet extern optreden (stille 

maatschappen), zoals kostenmaatschappen. 
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Het is niet verplicht om een akte op te stellen bij de oprichting van een maatschap. 

Onderlinge afspraken vastleggen: Het is wel aan te raden om onderlinge afspraken vast te 

leggen bij een notaris, om ruzie tussen de maten te voorkomen. 

Zo doet u er bijvoorbeeld verstandig aan om vast te leggen wat de inbreng is van de maten, 

welke winstverdeling u gaat hanteren, hoe de verdeling is van bevoegdheden en wat er 

gebeurt als de maatschap wordt beëindigd. 

Gelijke aansprakelijkheid: Alle maten zijn aansprakelijk voor gelijke delen. Dat is dus een 

belangrijk verschil met de vof, waar iedere vennoot voor 100% aansprakelijk is. 

2.2.4. De commanditaire vennootschap (cv) 

Een commanditaire vennootschap (cv) is in feite een bijzondere vorm van de vof. Het is een 

samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (vennoten). 

Bij de cv bestaan twee soorten vennoten: beherende en stille (commanditaire) vennoten. De 

stille vennoten zijn alleen financieel betrokken. Zij mogen niet namens de cv naar buiten 

treden. 

Oprichting commanditaire vennootschap: De oprichting van een commanditaire vennootschap 

is vormvrij. Er gelden hiervoor dus geen formele vereisten. 

Aangeraden wordt wel om een schriftelijke akte op te maken waarin u vastlegt wat precies 

tussen de vennoten overeen is gekomen. Het is verplicht de commanditaire vennootschap in 

het Handelsregister in te schrijven. 

Aansprakelijkheid commanditaire vennootschap: Mocht de vennootschap haar verplichtingen 

niet meer kunnen nakomen, dan zijn de beherende vennoten privé hoofdelijk aansprakelijk 

voor 100%. 

Dit geldt niet voor de commanditaire vennoten. Zij zijn slechts aansprakelijk voor het bedrag 

dat zij hebben ingebracht. 

2.2.5. De besloten vennootschap (bv) 

De besloten vennootschap, vaak afgekort naar simpelweg bv, is een veelgebruikte 

rechtspersoon, waarbij het kapitaal in aandelen is verdeeld en de risico's van hoofdelijke 

aansprakelijkheid worden beperkt. 

Aansprakelijkheid en bv: Deze aandelen zijn in het bezit van aandeelhouders, maar kunnen 

niet vrij worden verhandeld. Een belangrijk voordeel van de bv is dat het een rechtspersoon 

is. 

Dat houdt in dat in veel gevallen niet jijzelf, maar de bv aansprakelijk is voor eventuele 

schulden. 

Let op: als de schulden zijn ontstaan door wanbeleid kun je hierop wél persoonlijk worden 

aangesproken. Als directeur ben je in dienst van de onderneming. 

Oprichting bv: Een bv kan door een of meerdere personen worden opgericht. Bij de oprichting 

moest de BV vroeger beschikking hebben over een kapitaal van achttienduizend euro (in de 

vorm van geld of natura, zoals onroerend goed). 
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Dat is niet meer het geval. Sinds 1 oktober 2012 is namelijk het nieuwe bv-recht ingegaan. De 

wetgeving met betrekking tot de besloten vennootschap (bv) is sindsdien aanzienlijk 

veranderd. 

2.2.6. De naamloze vennootschap (nv) 

Slechts weinig starters zullen bij de oprichting van hun bedrijf kiezen voor een nv. Het gaat 

hier om een vennootschap waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen.  

Maar anders dan bij de bv zijn de aandelen van een nv overdraagbaar. 

Oprichtingseisen nv: De eisen bij het oprichten van een nv zijn vrijwel gelijk aan die bij het 

opzetten van een bv, maar hierbij moet je ten tijde van de oprichting nog wel beschikken over 

een minimumkapitaal. Het gaat hierbij om een bedrag van € 45.000. 

Vergelijking nv en bv: Zowel de bv als de nv moeten jaarstukken opstellen en inleveren bij de 

KvK. De wijze waarop dit moet gebeuren, hangt af van de grootte en omvang van het bedrijf. 

Voor de aansprakelijkheid, belastingen, sociale zekerheid en continuïteit van de nv gelden 

dezelfde regels als voor de bv. Voor een nv in oprichting gelden dezelfde regels als voor een 

bv in oprichting. 

2.2.7. De vereniging 

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden) met een 

gemeenschappelijk doel. Belangrijke voorwaarde is dat het maken van winst om onder de 

leden te verdelen, geen doel mag zijn. 

Er mag wel winst gemaakt worden, maar die moet dan ten goede komen aan het 

gemeenschappelijke doel. 

Ledenvergadering van een vereniging: De hoogste macht in een vereniging ligt bij de 

Algemene Ledenvergadering, waar alle leden in principe één stem hebben. 

De ledenvergadering benoemt het bestuur (dat de leiding heeft over de dagelijkse gang van 

zaken) meestal uit haar midden. 

Rechtspersoonlijkheid vereniging: Alle verenigingen hebben rechtspersoonlijkheid. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid en verenigingen 

met volledige rechtsbevoegdheid. 

2.2.8. De stichting 

Een stichting is bedoeld om met behulp van een vermogen een bepaald doel te realiseren. Dit 

doel staat beschreven in de statuten. 

Een stichting kan een onderneming hebben en winst maken. Die winst moet echter wel ten 

goede komen aan een ideëel of sociaal doel. 

Oprichting stichting: Een stichting heeft geen leden en wordt opgericht bij notariële akte of 

testament. Een stichting kan door één of meer personen worden opgericht. 

Dit kunnen natuurlijke personen zijn, maar ook rechtspersonen (zoals een bv). In de notariële 

akte staan de statuten van de stichting beschreven. In de statuten staat onder meer: 

• De naam van de stichting 

• Het doel van de stichting  
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• De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders 

• De vestigingsplaats 

• De bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van 

ontbinding 

Aansprakelijkheid stichting: Een stichting moet worden ingeschreven in het Handelsregister. 

Zolang dit niet is gebeurd, is iedere bestuurder privé aansprakelijk. 

De stichting is een rechtspersoon en dus een zelfstandig drager van rechten en plichten, net 

als bij een natuurlijk persoon. De bestuurders van een stichting zijn niet aansprakelijk voor 

schulden van de stichting. 

Als de stichting onder de heffing van de vennootschapsbelasting valt, zijn wel de anti-

misbruikwetten van toepassing en kunnen bestuurders onder omstandigheden aansprakelijk 

worden gehouden. 

2.3. Kamer van Koophandel 

Ondernemen begint bij de Kamer van Koophandel (KVK). KVK biedt informatie, voorlichting en 

ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijke thema's op ondernemersgebied. De 

wettelijke taken van de KVK zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van 

ondernemers. 

Veel zaken regel je bij de KVK makkelijk online. Check daarom eerst of een afspraak maken 

nodig is. 

Ga naar kvk.nl om je bedrijf definitief op te richten. Je vindt daar de verschillende formulieren 

die nodig zijn voor oprichting.  

2.4. Belastingdienst 

Helaas hoort ook dit bij het ondernemerschap. We zullen later even specifieker ingaan op de 

verschillende soorten belastingen waar je mee te maken gaat krijgen. Wat belangrijk is 

voordat je start, is om te controleren of je ondernemer bent voor de btw en de 

inkomstenbelasting. 

Wanneer ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting? 

Ga na of de Belastingdienst je als ondernemer voor de inkomstenbelasting beschouwt. Dat is 

bijvoorbeeld van belang voor je aangiften en voor je aftrekposten, zoals de startersaftrek. Aan 

de hand van je gegevens bepaalt de Belastingdienst of ze je beschouwen als ondernemer 

voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst kijkt daarbij naar winstgevendheid, 

zelfstandigheid, kapitaal, omvang in tijd en geld, klanten, ondernemersrisico en 

aansprakelijkheid.  

Wanneer moet ik btw betalen? 

Je bent ondernemer voor de btw (omzetbelasting) als je zelfstandig een beroep of bedrijf 

uitoefent. Je brengt aan je klanten btw in rekening, die je aan de Belastingdienst moet 

afdragen. De btw die jouw leveranciers aan jou in rekening hebben gebracht, mag je van dat 

bedrag aftrekken. Wat je aan ons moet betalen of van ons terugkrijgt, blijkt uit je btw-aangifte. 

In sommige gevallen hoeft een ondernemer voor de btw, geen btw te betalen. Bijvoorbeeld 

wanneer de kleineondernemersregeling of er een btw-vrijstelling van toepassing is. We 

komen in hoofdstuk 7.4 nog uitgebreider terug op de kleineondernemersregeling (KOR). 
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2.5. Bankrekening 

Een zakelijke rekening is niet wettelijk verplicht voor ondernemers. Pas echter op met 

bankieren met je privérekening 'voor de zaak'. Kies de juiste bankrekening voor goed 

financieel overzicht, een professionele uitstraling en een gestroomlijnde boekhouding. Wij 

zullen zelf in alle gevallen iemand adviseren een aparte zakelijke bankrekening te openen. 

Veel banken hanteren een lage of zelfs geen kosten in het eerste jaar als je starter bent. 

2.6. Verzekeringen 

Welke verzekeringen zijn belangrijk voor starters? Veel beginnende ondernemers raken de 

kluts kwijt door het grote aanbod van verzekeringen. Herkenbaar? Wij zetten voor jou op een 

rij welke verzekeringen het meest gekozen worden door startende ondernemers. We laten er 

hier vier zien. 

2.6.1. Aansprakelijkheidsverzekering 

Je bent als ondernemer aansprakelijk voor letsel- en materiële schade die jij, je product of 

mensen die namens jou werken veroorzaken bij anderen. Dat kan iedereen overkomen, ook 

jou. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. 

Bedrijfsaansprakelijkheid: De meeste ondernemers kiezen daarom direct bij de start voor een 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit is een zakelijke verzekering, een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering vergoedt namelijk geen schade die je vanuit je bedrijf 

toebrengt aan anderen. 

Beroepsaansprakelijkheid: Werk je als architect, ingenieur, advocaat, marketingadviseur of 

accountant? Dan kan je opdrachtgever jou aansprakelijk stellen, als een fout in jouw advies of 

berekening leidt tot directe vermogensschade. Dit risico verzeker je met een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

2.6.2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 

Je bent net enthousiast van start gegaan met je bedrijf, logisch dat je liever niet nadenkt over 

het risico dat je arbeidsongeschikt raakt. Maar een (bedrijfs)ongeluk zit nu eenmaal in een 

klein hoekje. 

2.6.3. Rechtsbijstandsverzekering 

Een conflict met klanten, werknemers of leveranciers, het kan iedere ondernemer overkomen. 

Bijvoorbeeld omdat de afspraken achteraf niet duidelijk blijken te zijn, of omdat de rekeningen 

zelfs na meerdere aanmaningen open blijven staan. 

Veel startende ondernemers sluiten daarom een zakelijke rechtsbijstandsverzekering af. Je 

krijgt deskundige hulp en advies om een zakelijk conflict op te lossen. Met oog voor de 

zakelijke relatie, die je natuurlijk graag wilt behouden. 

2.6.4. Inventaris- en voorraadverzekering 

De spullen die je verkoopt, je voorraad, je onderdelen en bouwmaterialen, het meubilair in je 

kantoor, je bedrijf kan niet zonder! Met een inventaris- en voorraadverzekering verzeker je 

jouw voorraad en bedrijfsmiddelen tegen schade door brand, inbraak, diefstal, het weer of 

vandalisme. 

Verschil inventarisverzekering en voorraadverzekering: Deze twee verzekeringen lijken op 

elkaar, maar zijn niet hetzelfde. De inventarisverzekering verzekert bijvoorbeeld je laptop, 

bureau en kasgeld. De voorraadverzekering verzekert bijvoorbeeld je voorraad, grond- en 

hulpstoffen. 
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Wat als je langdurig ziek wordt of overspannen raakt? Als ondernemer krijg je geen uitkering 

van de overheid. 

Welke verzekeringen belangrijk zijn voor een startende ondernemer en welke premie daarbij 

hoort, verschilt per starter en per branche. Iedere ondernemer loopt nu eenmaal andere 

risico’s. Je bepaalt zelf hoe je met dit risico omgaat. 
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3. Administratie opzetten 

 
De administratie is voor veel startende ondernemers een struikelblok. Je kunt je boekhouding 

zelf doen, of uitbesteden aan een boekhouder of accountant. De toelichting hierop wordt 

mede mogelijk gemaakt door ikgastarten.nl. 

3.1. Boekhouding 

Nadat je je bij de start van je bedrijf hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een 

btw-nummer hebt gekregen en een zakelijke rekening hebt geopend, kun je beginnen met 

het opzetten van een overzichtelijke zakelijke administratie. 

Eisen administratie van de Belastingdienst 

Jouw bedrijfsadministratie moet wel aan een aantal eisen van de Belastingdienst voldoen. Zo 

is het verplicht om een aantal onderdelen bij te voegen en te bewaren: 

• De urenregistratie 

• Facturen 

• Bankafschriften 

• Reiskosten 

• Rittenadministratie 

• Overige (kassa)bonnen 

• Bewaarplicht administratie 

Verder moet je je houden aan de bewaarplicht van zeven jaar. Dit geldt onder andere voor de 

volgende onderdelen: 

• Het grootboek 

• De debiteuren- en crediteurenadministratie 

• De voorraadadministratie 

• De in- en verkoopadministratie 

• Bankafschriften 

• Agenda's 

• De loonadministratie 

Voor onroerende zaken, zoals de huur van een bedrijfspand, geldt een bewaarplicht van tien 

jaar. 

3.1.1. Uitbesteden 

Een van de belangrijkste voordelen van het uitbesteden van de administratie is dat het een 

hoop tijd scheelt. 

Tijd die je kunt gebruiken voor het daadwerkelijke ondernemen: het runnen van je bedrijf, het 

vinden van klanten, het maken van een marketingplan, het nadenken over nieuwe 

mogelijkheden en het realiseren van groei. 

Een ander voordeel is dat je je minder hoeft te verdiepen in allerlei fiscale zaken, waaronder: 

• Het afschrijven van bedrijfsmiddelen 

• De btw-aangifte 

• Relevante aftrekposten 
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• De bijtelling van de bedrijfsauto 

• Andere belastingregels 

De belastingregels voor ondernemers verschillen in meerdere opzichten van de regels voor 

particulieren. Daar is de aangifte tegenwoordig vooraf al bijna volledig ingevuld. Bij bedrijven 

staan de jaarlijkse inkomsten vooraf niet vast, waardoor het totaalplaatje veel bewerkelijker is. 

Startende ondernemers krijgen daarnaast nog te maken met: 

• Zelfstandigenaftrek 

• Startersaftrek 

• MKB-winstvrijstelling 

• (Eventuele) reservering voor de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) 

• En allerlei (steeds veranderende) fiscale regels. Een accountant kent al deze regels als 

zijn broekzak. 

Belastingvoordelen 

Als je een boekhouder inhuurt, profiteer je dus meestal maximaal van alle belastingvoordelen. 

En je kunt er van op aan dat alles goed is ingevuld, zodat je later geen naheffingen of boetes 

van de fiscus krijgt. 

Ander voordeel: de kosten van een boekhouder of accountant zijn zakelijke kosten en dus 

aftrekbaar, net als de btw. 

Wat zijn de nadelen van uitbesteden? 

Het uitbesteden van je administratie kost je hoe dan ook geld. Een boekhouder heeft 

gemiddeld een uurtarief van zo’n € 60 à € 70 per uur. 

Wanneer je als eenmanszaak per kwartaal de btw-aangifte laat doen, en jaarlijks de aangifte 

inkomstenbelasting, inclusief jaarrekening, ben je dus al snel zo'n € 600 tot € 800 kwijt. 

En als je niet het hele jaar zelf alles netjes hebt bijgehouden (facturen, bonnetjes), is de 

boekhouder langer bezig en krijg je een hogere rekening.  

Als je een groter bedrijf hebt, met personeel in dienst, zal de rekening een stuk hoger 

uitvallen. Een accountant moet dan de jaarrekening samenstellen.  

3.1.2. Zelf doen 

Om geld te besparen kun je ook ervoor kiezen om de administratie deels uit te besteden. Je 

kunt bijvoorbeeld de belastingaangifte door de boekhouder laten doen, maar de btw-aangifte 

zelf doen. 

Een zakelijke rekening openen is in dat geval geen overbodige luxe. Je kunt daarmee je 

zakelijke bankgegevens gescheiden houden van je privé-bankzaken. 

3.1.3. Boekhoudprogramma 

Je hebt hiervoor online en offline tools. 

Online kun je bijvoorbeeld gratis boekhoudprogramma’s downloaden (in Excel) en zelf aan de 

slag gaan. 

Online zijn dit de meest populaire boekhoudprogramma’s:  
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- Exact Online 

- E-Boekhouden.nl 

- Rompslomp 

- Visma eAccounting 

- Twinfield 

Daarnaast kun je zelf diverse boekingen in een (online) boekhoudprogramma zetten: de 

facturen die je verstuurt, de ontvangen betalingen, de inkoopfacturen, de kosten die je maakt 

(zakelijke lunches, benzinebonnen). 
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4. Juridische documenten 
 

Als startende ondernemer moet je ook een aantal belangrijke juridische zaken regelen. Denk 

alleen al aan het opstellen van algemene voorwaarden en inkoop- of 

samenwerkingscontracten. Op deze pagina's vertellen we welke juridische kwesties gangbaar 

zijn en hoe jij je als startende ondernemer hiertegen kunt beschermen. 

We geven je even een overzicht van de meest gekozen juridische documenten: 

4.1. Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden zijn een opsomming van algemene afspraken. Je ontvangt van ons 
een document waarin o.a. de algemene rechten en plichten van je klanten staan. 

Met algemene voorwaarden regel je veel verschillende zaken en aansprakelijkheden. Met 
goede algemene voorwaarden zorg je ervoor dat je je aansprakelijkheid beperkt en je 
bijvoorbeeld niet naar een rechtbank aan de andere kant van Nederland hoeft. 

4.2. Privacy overeenkomst 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verplicht het elke ondernemer en onderneming kenbaar 
te maken op welke wijze er met de gegevens van derden om wordt gegaan. 

Dit document is een verklaring aan de buitenwereld hoe jij als ondernemer of onderneming, 
omgaat met deze gegevens. 

4.3. Verwerkingsregister 

In het verwerkingsregister registreer jij de verwerking van persoonsgegevensstromen, doelen, 
grondslagen, bewaarbeleid, en beveiligingsincidenten. Het verwerkingsregister gaat vaak 
samen met de privacyverklaring. 

4.4. Overeenkomst van opdracht 

Ga jij een opdracht uitvoeren voor een opdrachtgever als ZZP’er? Of wil jij voor je bedrijf 
ZZP’ers inhuren om opdrachten uit te laten voeren? Leg dan alles goed vast in een 
opdrachtovereenkomst. 

4.5. Opdrachtbevestiging 

Hierin staan de gemaakte afspraken tussen klant en bedrijf schriftelijk opgesteld. Zo is het 
voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn en kun je in geval van conflict altijd de 
opdrachtbevestiging erbij pakken en worden misverstanden voorkomen.  

4.6. Disclaimer 

Met een disclaimer beperk jij je aansprakelijkheid en bescherm je de inhoud en werking van 
je website. Hiermee stel je bezoekers onder meer op de hoogte van je intellectuele 
eigendomsrechten en de actualiteit van informatie.  

4.7. VOF overeenkomst (alleen voor VOF) 

In deze overeenkomst staan afspraken die zijn gemaakt tussen de verschillende vennoten. Je 
spreekt bijvoorbeeld af hoe de winst wordt verdeeld, hoe eventuele verliezen 
gecompenseerd worden of wat iedere zijn of haar inbreng (geld, goederen, goodwill of 
arbeid) in de VOF is.  
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5. Website en online 
 

Een website is voor elke ondernemer een must. Je hebt een professionele site nodig die 

vindbaar is voor Google (SEO). Hier kun je iemand voor inhuren, maar je kunt het ook zelf 

doen met - bijvoorbeeld - WordPress. 

Bedenk eerst wat je precies met je zakelijke website wilt gaan doen, voordat je uit 
enthousiasme direct een overeenkomst bij een hostingpartij afsluit. 

Vergelijk het met het ontwerpen van een nieuw huis; dan ga je ook niet zomaar lukraak 
starten met bouwen. Je bepaalt vooraf hoe groot je slaapkamers moeten zijn en waar de 
stopcontacten komen. Controleer ook of er later een dakkapel aan toegevoegd kan worden. 

5.1. Checklist zakelijke website 

Zet daarom eerst op papier hoe de zakelijke website eruit moet komen te zien. Kijk onder 
meer naar zaken als: 

• Wat is het doel van de website? 

• Wil je informatie op de site delen of is het alleen een digitaal visitekaartje? 

• Wat voor navigatiemenu hanteer je (home, contact, info, route, diensten, cv etc.) 

• Wil je ruimte reserveren voor een blog?  

• Overweeg je om er in de toekomst een webshop aan te koppelen? 

Dit is een belangrijke stap in het proces, omdat je de grootte en uitbreidingsmogelijkheden 
van een pakket op jouw voorkeuren baseert. Als je klein inkoopt (zonder 
uitbouwmogelijkheden) moet je uiteindelijk 'verhuizen' en dat is op lange termijn altijd 
duurder. 

5.2. Bepaal de domeinnaam 

Als je eenmaal de goede domeinnaam hebt gevonden, moet je controleren of deze nog 
beschikbaar is. De controle én registratie gebeurt bij de Stichting Internet Domeinregistratie 
Nederland (SIDN). 

Dit doe je niet zelf: dit gaat via een registrar. Meestal is dit het bedrijf waarbij je het 
hostingpakket regelt - de registratiekosten van de domeinnaam zitten in het maandelijkse 
bedrag inbegrepen.  

De verschillen in hostingkosten hebben vooral te maken met de hoeveelheid serverruimte die 
je gebruikt. 

5.3. Kies een hostingpakket 

Vanaf het moment dat jouw website de lucht in gaat, betaal je kosten voor de hosting. In 
begrijpelijk Nederlands: de huur van ruimte op de server. 

De verschillen in hostingkosten hebben vooral te maken met de hoeveelheid serverruimte die 
je gebruikt. Als je veel foto's en video's wilt plaatsen, moet je meer serverruimte inhuren en 
betaal je dus meer geld. De prijzen beginnen voor een basic site al vanaf 5 euro per maand. 

5.4. Basic zakelijke website 

Een startende ondernemer die een basic zakelijke website wil opstellen (met professionele 
uitstraling) kan uitgaan van circa tien euro per maand. Dit is inclusief de kosten voor de 
domeinnaam. 

De maandelijkse kosten lopen op bij uitbreiding, zoals ondersteuning van een helpdesk en 
extra serverruimte. 
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Wil je een uitgebreidere website of met meer mogelijkheden? Neem dan contact op met 
professionele webbouwers.  
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6. Personeel 
 

Loondienst, uitzendkracht of zzp’er: wat zijn de verschillen? Als je voor het eerst iemand 

aanneemt of inhuurt, is het handig de risico’s en mogelijkheden goed in kaart te brengen.  

6.1. In loondienst: commitment  

Wil je iemand echt aan je bedrijf binden, biedt dan een loondienstcontract aan. Met de juiste 

investering van tijd en aandacht kan je bedrijf lange tijd profiteren van zijn of haar kennis en 

kunde. 

Een vaste medewerker heeft een grote meerwaarde voor het voortbestaan van je bedrijf. Hij 

bouwt een relatie op met je klanten, leert jouw producten en diensten door en door kennen 

en is vaak loyaal en betrokken bij het wel en wee binnen je bedrijf. 

Verzuim: Een punt van aandacht is wel dat je bij ziekte verplicht bent je medewerker door te 

betalen en te begeleiden bij re-integratie. Een verzuimverzekering neemt deze zorg van je 

over. 

6.2. Inhuur via een bureau: minder financiële risico’s 

Misschien heb je maar tijdelijk extra handjes of een specifieke expertise nodig. Met een 

uitzend- of detacheringskracht zijn je financiële risico’s stukken kleiner. 

De uitzend- of detacheringskracht is in dienst van het bureau, jij draait dus niet op voor de 

werkgeverslasten of de loondoorbetalings- en re-integratieverplichting bij ziekte. Je blijft 

flexibel; heb je geen werk meer of ben je ontevreden, dan neem je eenvoudig afscheid van 

elkaar. 

Risico's bij flexibele inhuur: De flexibiliteit heeft ook een wisselwerking. Over het algemeen is 

het verloop hoger en is de binding met de opdrachtgever minder sterk. En dat terwijl loyaliteit 

en stabiliteit cruciaal zijn voor de productiviteit en het imago van je bedrijf. 

Als werkgever kun je zelf investeren in de betrokkenheid van de uitzend- of 

detacheringsmedewerkers die je inhuurt, bijvoorbeeld met een uitgebreid inwerkprogramma 

en opleidingen. 

6.3. Zzp’ers 

Ook als je een zzp’er inhuurt, draag je geen belasting af en blijf je flexibel. Een zzp’er is zelf 

ondernemer en heeft een naam hoog te houden, dat zorgt vaak voor meer betrokkenheid. 

Waar je voor moet waken, is dat er geen verkapte gezagsverhouding ontstaat. Dan riskeer je 

namelijk een loon- of premieheffing door de fiscus. Zet goede afspraken op papier, zodat 

duidelijk is dat de zzp’er niet in loondienst (‘verkapt dienstverband’), maar in opdracht bij jou 

werkt. 

6.4. Mix loondienst en een 'flexibele schil' 

Groei je hard en ga je meer mensen aannemen. Steeds meer ondernemers omringen hun 

vaste team met een flexibele schil van zzp’ers, uitzend- of detacheringskrachten. Zo kunnen 

ze zonder al te grote financiële risico’s hun stevige, betrokken basis uitbreiden en inkrimpen 

wanneer nodig. 

6.5. Werkgeversaansprakelijkheid 

Hoe je je capaciteit ook vergroot, als werkgever kun je aansprakelijk gesteld worden voor: 
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• Schade die je medewerkers oplopen 

• Schade die je medewerkers veroorzaken 

Jij bent verplicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Bespreek daarom de 

risico’s en veiligheidsmaatregelen met ál je medewerkers, ook met de uitzendkracht die je 

één week inhuurt. 

Aansprakelijk gesteld worden: Daarnaast kun je aansprakelijk worden gesteld als mensen die 

namens jouw bedrijf werken letselschade of schade aan andermans spullen veroorzaken. Of 

vermogensschade, door een verkeerde berekening of een verkeerd advies. 

Met een zzp’er kun je eventueel op papier zetten dat hij zelf aansprakelijk is voor schade aan 

derden. 
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7. Belastingen 
 

Iedereen in Nederland betaalt belasting, maar voor ondernemers werkt het net even anders.  

De soort belastingen die jij straks moet betalen aan de fiscus, hangt onder meer af van het 

type bedrijf dat je start en of je wel of geen personeel inhuurt. 

7.1. Belasting toegevoegde waarde (BTW) 

Btw staat voor 'belasting toegevoegde waarde'. Het is een afkorting voor de belasting die je 

betaalt over de gemaakte omzet. De btw die jij als ondernemer verschuldigd bent aan de 

Belastingdienst, betaal je per maand, kwartaal of jaar. In de meeste gevallen doen 

ondernemers per kwartaal aangifte voor de btw. 

Het is overigens niet vanzelfsprekend dat je door de fiscus wordt herkend als btw-plichtig. Dit 

hangt er onder meer van af of je zelfstandig werkzaamheden uitvoert (en hieruit inkomsten 

ontvangt) en vaak genoeg inkomsten haalt uit jouw bedrijf of het beroep dat je uitoefent. 

Daarnaast kun je evengoed als btw-plichtig worden beschouwd als je gedeeltelijk in vaste 

dienst werkt, maar ondertussen bijverdient met nevenwerkzaamheden. 

Datzelfde is het geval als je een vermogensbestanddeel of recht, zoals het verhuren van een 

bedrijfspand of vergoeding van een octrooirecht, exploiteert. 

7.1.1. BTW tarieven 

Als btw-plichtige ondernemer moet je rekening houden met verschillende tarieven die voor 

specifieke goederen en/of diensten kunnen gelden. Er kunnen drie tarieven van toepassing 

zijn op jouw werkzaamheden. 

Hieronder lichten we ieder tarief verder toe: 

Het algemene btw-tarief is 21%. Dit tarief geldt voor alle goederen en diensten die niet 

vrijgesteld zijn van omzetbelasting en ook niet onder het 9%- of 0%-tarief vallen. 

Het verlaagde btw-tarief van 9%: er is sprake van een (beperkt) aantal goederen waarvoor je 

het verlaagde tarief van 9% mag hanteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om voedingsmiddelen, 

geneesmiddelen, hulpmiddelen en boeken of periodieken.  

Ook diensten kunnen in aanmerking komen voor het verlaagde tarief, zoals een knipbeurt bij 

de kapper of wanneer je kampeergelegenheid op jouw land wilt aanbieden.  

Het btw-tarief van 0%: exporteer jij goederen en sla je deze op in een douane-entrepot? Dan 

moet je altijd het 0%-tarief hanteren en geen btw in rekening brengen. Op de factuur vermeld 

je in dat geval standaard '0% btw'. 

De omzetbelasting die je betaalt over de uitgaven, kun je overigens wel aftrekken als 

voorbelasting. 

Ook sommige diensten komen in aanmerking voor het 0% tarief. Zo kun je dit tarief toepassen 

op het vervoer van personen met zeeschepen en luchtvaartuigen wanneer de plaats van 

bestemming (of plaats van vertrek) buiten Nederland ligt. 
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7.1.2. Btw-aangifte doen 

Ten eerste heb je een btw-nummer nodig. Deze krijg je als je je inschrijft bij het 

Handelsregister van de KvK. Je ontvangt per post twee verschillende nummers van de 

Belastingdienst. 

Omzetbelastingnummer: In één brief staat je omzetbelastingnummer (ob-nummer). Dit is het 

oude btw-nummer dat samenhangt met je burgerservicenummer. Het ob-nummer gebruik je 

alleen bij de communicatie met de Belastingdienst en dus ook voor je btw- en 

belastingaangifte. 

Btw-identificatienummer: In de tweede brief staat je btw-identificatienummer, dit nieuwe btw-

nummer gebruik je op je facturen, offertes, de website en bij transacties binnen de EU. 

Om aangifte te doen, moet je naar de ondernemerspagina bij de Belastingdienst. Houd de 

volgende zaken bij de hand: 

Een volledig overzicht van je administratie met daarin:  

• De netto ontvangen en betaalde bedragen 

• De losse btw 

• Je verzonden en ontvangen facturen ter check 

Het is de bedoeling dat je op dit formulier de btw aangeeft over de periode waarin je bent 

gestart met jouw onderneming, dus óók wanneer je in de startfase feitelijk nog geen omzet 

hebt gedraaid. 

Wanneer blijkt dat je btw moet betalen, zal de fiscus jou een naheffingsaanslag toesturen. Het 

kan echter ook zijn dat jij juist geld terugkrijgt van de Belastingdienst. 

In dat geval heb je recht op een zogenoemde teruggaafbeschikking en krijg je het teveel 

betaalde bedrag teruggestort op jouw (zakelijke) rekening. 

Hoe gaat digitaal aangifte doen in zijn werk? Je ontvangt van de fiscus een speciale 

gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee je kunt inloggen op het beveiligde gedeelte van 

de Belastingdienst-website. 

Je kunt overigens ook aangifte doen met eigen aangifte- of administratiesoftware. 

7.1.3. Vrijstelling BTW 

In Nederland zijn er beroepen in bepaalde branches of specifieke werkzaamheden die zijn 

vrijgesteld van omzetbelasting. Zo hoeven medisch specialisten vaak geen btw af te dragen. 

Datzelfde kan gelden voor de erkende kinderopvang en freelance tekstschrijvers die strikt 

inhoudelijke bijdragen leveren aan een tijdschrift, website of een ander medium. 

Let wel: het is altijd aan de Belastingdienst (en niet aan jou) om te bepalen of je wel of geen 

btw hoeft af te dragen. 

7.2. Vennootschapsbelasting (VPB) 

Vennootschapsbelasting is een belasting over de winst en is van toepassing als je een 

besloten vennootschap (bv) of een naamloze vennootschap (nv) opricht. 

Als je een bv of nv opricht, betaal je vennootschapsbelasting over de winst. Er zijn twee 

tarieven: 
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• Voor de winst tot € 200.000. 

• Voor de winst boven € 200.000. 

Deze belasting bedraagt in 2023 19% tot een winst van € 200.000. Behaal je een winst groter 

dan € 200.000, betaal je 25,8% over de winst. 

7.3. Inkomstenbelasting (IB) 

Werknemers betalen belasting over hun salaris, ondernemers betalen belasting over de 

gemaakte winst. De belastbare winst bereken je door eerst alle inkomsten van je bedrijf op te 

tellen. 

Deze inkomsten zijn verdeeld in: 

• Box 1 (inkomen uit werk en woning) 

• Box 2 (inkomsten uit aanmerkelijk belang, dit is bijvoorbeeld dividend) 

• Box 3 (sparen en beleggen) 

Vervolgens zoek je voor de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers de aftrekposten 

bij elkaar.  

Privé-aftrekposten: Verzamel de jaaroverzichten van je hypotheek- en AOV-documenten, dit 

zijn privé-aftrekposten. 

Let op: De AOV is verwarrend genoeg geen zakelijke kostenpost, maar een persoonlijke 

verzekering. Je trekt de premie af bij ‘uitgave voor inkomensvoorzieningen’.    

Zakelijke kosten: Nadat je alle inkomsten hebt opgeteld, trek je daar alle bedrijfskosten vanaf. 

Dit zijn alle kosten die je zakelijk maakt: van telefoonkosten en de leaseauto tot het 

onderhoud van je website. 

Heb je al deze kosten opgeteld en van de inkomsten afgetrokken? Dan houd je de winst uit 

onderneming over.  

Fiscale aftrekposten: Om jouw belastbare inkomen te bepalen, mag je van de winst uit 

onderneming ook nog een aantal fiscale aftrekposten aftrekken. Als je tenminste aan de 

voorwaarden van het ondernemerschap en het urencriterium voldoet. 

De aftrekposten bestaan uit:  

• Zelfstandigenaftrek (€ 5.030 in 202) 

• Startersaftrek (€ 2.123) 

• MKB-winstvrijstelling (14% van de winst) 

• (Eventuele) reservering voor de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) 

Heb je alles van de winst afgetrokken? Dit is het bedrag waar je inkomstenbelasting over 

betaalt. 

Bijdrage Zorgverzekeringswet 

Naast de inkomstenbelasting moet je ook rekening houden met de inkomensafhankelijke 

bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze bijdrage wordt bij werknemers al ingehouden door 

de werkgever of uitkeringsinstantie, maar als ondernemer moet je deze bijdrage zelf betalen.  
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Hoe hoog is de bijdrage Zvw? 

Nadat je de aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan en de belastbare winst is vastgesteld, 

ontvang je dus ook nog een aparte aanslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. 

De Belastingdienst stelt ieder jaar een percentage vast (6,68% in 2022) en een 

maximumbedrag waarover dat percentage wordt berekend (€ 66.956 in 2023). Je krijgt dus 

maximaal een aanslag van € 4.472 in 2022. 

7.4. KOR 

Niet iedereen hoeft btw af te dragen. Als je in aanmerking komt voor de 

kleineondernemersregeling (KOR), krijg je vrijstelling. 

• Sinds 1 januari 2020 gelden hiervoor nieuwe voorwaarden: 

• Je bent ondernemer voor de btw. Je bent btw-ondernemer als je zelfstandig een 

beroep of bedrijf uitoefent 

• Je bedrijf is in Nederland gevestigd, of je hebt hier een vaste inrichting 

• Je hebt een maximale omzet van € 20.000 per kalenderjaar  

Let op: je mag geen btw aftrekken als je gebruik maakt van de nieuwe kleine 

ondernemersregeling 

7.5. Loonheffingen 

Als werkgever krijg je ook te maken met loonheffingen van de Belastingdienst. Loonheffingen 

is een verzamelnaam voor: 

• Loonbelasting / premie volksverzekeringen 

• Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) 

• Premies werknemersverzekeringen (WW en WAO/WIA) 

Meer informatie hierover vind je in het handboek loonheffingen op de website van de 

Belastingdienst. 
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8. Ondernemingsplan 
 

Een ondernemingsplan kan je helpen om wat meer inzicht te krijgen in je verwachtingen. In 

een ondernemingsplan ga je jouw bedrijfsplannen op een rij zetten. Wij zullen je een structuur 

geven die je kunt gebruiken om een goed plan op te stellen in 9.1 tot en met 9.7. 

Belangrijk voor een ondernemingsplan om te bepalen met welk doel je het plan schrijft.  

8.1. De ondernemers 

Dit deel bestaat uit de persoonsgegevens van de ondernemers. Personalia, inkomenssituatie, 

prestaties, ondernemerskwaliteiten en de motivatie en doelstelling komen aan bod. 

Er zal worden toegelicht wat er bij een onderdeel verwacht wordt om in te vullen. 

8.1.1. Personalia 

Je kan hier volstaan met de volgende gegevens: 
 
Naam:   ....................................... 
Adres:   ....................................... 
Telefoonnummer: ....................................... 
Geboortedatum ....................................... 
Burgerlijke staat: ....................................... 
 

Ben je op social media actief? Of is je organisatie dat ook al? Dan is het verstandig om deze 

accounts hier toe te voegen.  

8.1.2. Inkomenssituatie 

Omschrijving van jouw huidige inkomenssituatie en de omschrijving van jouw verwachte 

inkomenssituatie tijdens ondernemerschap. 

8.1.3. Prestaties 

Wat zijn de huidige prestaties. Jouw genoten opleidingen en werkervaring. Jouw CV zou hier 

uitermate geschikt voor zijn. 

Verder kan je hier aanbevelingen en referenties toevoegen. 
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Ondernemerskwaliteiten 
Geef jouw kwaliteiten als ondernemer aan met behulp van een eenvoudige matrix. 

 1 = Slecht 2 3 4 5 = Goed 

Betrouwbaarheid      

Creativiteit      

Financieel beheer      

Flexibiliteit      

Initiatief      

Leervermogen      

Leidinggeven / Taakgerichtheid      

Marktgerichtheid      

Mondelinge communicatie      

Motivatie / Doorzettingsvermogen      

Omgevingsbewustzijn      

Onderhandelen      

Plannen / Organiseren      

Probleemanalyse      

Realistische instelling      

Schriftelijke communicatie      

Sociale relaties      

Stressbestendigheid      

Zelfstandigheid / Besluitvaardigheid      

 

8.1.4. Motivatie en doelstelling 

Noteer jouw persoonlijke motivatie en persoonlijke doelstelling. Waarom wil je dit zo graag?  

Probeer dit in niet meer dan een halve A4 te verwoorden. 

8.2. Het marketingplan 

Dit deel bestaat uit de missie, visie, strategie en doelstellingen van de onderneming. Verder 

komen een afnemersanalyse en concurrentieanalyse aan bod en zal stil worden gestaan bij 

de sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen van de onderneming. Tot slot kan je binnen jouw 

marketingplan ook nog de marketingmix bepalen.  
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Er zal worden toegelicht wat er bij een onderdeel verwacht wordt om in te vullen. 

8.2.1. Missie, visie en doelstelling 

Beschrijf jouw missie, visie, strategie en doelstellingen. Zorg ervoor dat een buitenstaander 

direct weet wat je bedoelt.  

Missie 

In een missie wordt het bestaansrecht van een onderneming beschreven vanuit de waarden 

en identiteit. De vraag die onder dit verhaal ligt is: waar staan we voor? Een missie is iets wat 

in de jaren groeit, het is het fundament van een organisatie, veelal gekoppeld aan de 

oprichter(s) van het bedrijf. 

Een missie is een dieperliggende motivator om je bijdrage als bedrijf of organisatie te leveren. 

Als de missie helder is, dan kan een bedrijf in een storm terecht komen, maar dan weet 

iedereen waarom hij deed wat hij deed en die wetenschap helpt je op de been te blijven in 

moeilijke situaties. Een missie is een blijvend iets dat niet elk jaar verandert. 

Visie 

De vraag die onder het begrip visie ligt is: waar gaan we voor? In een visiestuk wordt 

beschreven wat de toekomstdroom van de onderneming is en welke bijdrage de 

onderneming aan de maatschappij wil leveren. In een visie krijgt de missie concrete handen 

en voeten. Een visie wordt vaak geschreven voor een bepaalde periode, wordt geëvalueerd 

en bijgesteld indien nodig. Telkens wordt gekeken of datgene wat gedaan wordt nog in lijn is 

met de missie van de organisatie.  

Hulpvragen om een visie te formuleren: 

1. Wat willen we bereiken? 

2. Wat zijn onze kernwaarden? 

Een visie kan moeilijk zijn om te schrijven, omdat je hier helemaal nog niet mee bezig bent 

geweest. Dit is niet erg, sterker nog; dit hoort zo. We willen je wel uitdagen om hiermee aan 

de gang te gaan, omdat het enorm fijn is om dingen af te kunnen toetsen aan een vooraf 

opgezette gedachte. 

Strategie 

Het visiedocument ligt klaar. De toekomst is helder geformuleerd. Nu moet die droom nog 

uitkomen. Om ervoor te zorgen dat visies niet voor niets geformuleerd zijn, is het goed om te 

bedenken welke strategie je in gaat zetten om die visie werkelijkheid te laten worden. 

Door duidelijke acties te formuleren en een actieplan te maken is de kans groter dat de 

strategie ook daadwerkelijk uit gaat komen. Oftewel; maak doelstellingen die SMART zijn. Die 

je kan en gaat halen om succes te boeken. Want niets is zo belangrijk om succes te vieren en 

te genieten! 

Een strategie bestaat uit: 

• Concrete uitwerking van de visie – Wat ga je wanneer doen en waarom? Wat ga je 

juist niet doen en waarom?  

• Actieplan – Welke acties ga je doen? 

• Taakverdeling – Wie gaat welke acties doen? 
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Doelstellingen 

De strategie wordt weer omgezet in specifieke doelstellingen. Doelen moeten SMART worden 

opgesteld. SMART: Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgeboden.   

8.2.2. Afnemersanalyse 

Wie zijn jouw afnemers? Het is belangrijk om vooraf goed in kaart te brengen wat jouw 

(potentiële) doelgroep is. Bepaal in welk segment zij zitten en hun geografische, 

demografische en psychografische gegevens. Bepaal wat jouw doelgroep belangrijk vindt en 

kijk in hoeverre jouw product en jouw onderneming hierop aan gaan sluiten. 

8.2.3. Concurrentieanalyse 

Wie zijn jouw concurrenten? Je kunt hiervoor bijna dezelfde vragen gebruiken die je jezelf 

stelt bij het opstellen van de afnemersanalyse. In welk segment zitten zij (nog meer)? Wat zijn 

hun geografische, demografische en psychografische gegevens? 

8.2.4. Sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen 

Een SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities and threats) is een methode om 

jouw sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen te evalueren. De sterke en zwakke punten 

zijn kenmerken van de onderneming of het product. Hierbij gaat het dus expliciet om de 

interne elementen. Voor wat betreft de kansen en bedreigingen zijn de ontwikkelingen, 

gebeurtenissen en invloeden waaraan de onderneming of het product onderhevig is. Hierbij 

gaat het dus om de externe elementen. 

8.2.5. Marketingmix 

 

Product 

Beschrijf de volgende onderdelen van jouw product: 

Fysieke product: Dit is het kale product. Wat zijn de afmetingen? Wat is de functie? 

Uitgebreide product: Wat zijn de extra of toegevoegde eigenschappen? Hierbij kan gedacht 

worden aan de verpakking, de merknaam, services en garanties. 

Totale product: Jouw totale product zit uiteraard voor de consument vol emotionele, 

instrumentele en expressieve eigenschappen. Deze kun je hier beschrijven. 

Prijs 

Welke kosten gaan er gepaard met jouw product. Omschrijf hier de totale kosten en de 

verkoopprijs van het product. 

Plaats 

Op welke locatie kan de consument het product verkrijgen? Dit kan zowel een fysieke als 

digitale locatie zijn. Omschrijf hier eventueel ook het logistieke proces.  

Promotie 

Wat ga jij doen aan activiteiten voor de promotie van jouw nieuwe onderneming of nieuwe 

product. Dit gaat om promotie op de lange termijn. Denk hierbij aan public relations, reclame, 

persoonlijke verkoop etc. 

Personeel 

Heb jij bij de start van jouw onderneming ook al direct te maken met personeel. Beschrijf de 

eisen en kwaliteit van personeel dat je wil aanstellen voor jouw onderneming. 
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Presentatie 

Geef het imago of de manier waarop jij jezelf met jouw onderneming wilt presenteren aan. 

8.3. Verdienmodel 

Het verdienmodel van de onderneming is de wijze waarop de onderneming geld gaat 

verdienen. Jouw onderneming kan gebaseerd zijn op één verdienmodel, maar ook op 

meerdere verdienmodellen. Het is verstandig om meerdere verdienmodellen te hebben. 

Zodra het blijkt dat een verdienmodel niet werkt, heb je de mogelijkheid dat een ander 

verdienmodel wel werkt.  

Beschrijf hier de manier(en) waarop jij met jouw onderneming geld gaat verdienen. 

8.4. Organisatie 

Je dient hier de organisatie te beschrijven van jouw onderneming. Wat is bijvoorbeeld de door 

jou gekozen handelsnaam, en ook zeer belangrijk, welke rechtsvorm heb je gekozen voor de 

onderneming?  

Sta ook stil bij de volgende zaken: 

• Heb je vergunningen nodig? 

• Welke verzekeringen kan je nodig gaan hebben? 

• Wat moet je melden bij de Belastingdienst?  

• Ga je jouw administratie zelf voeren of besteed je dit uit? Bekijk hiervoor ook onze 

mogelijkheden. 

• Hou je er ook rekening mee dat er algemene voorwaarden moeten worden 

opgesteld? 

Tip: Gebruik hiervoor dus ook dit handboek! 

8.5. Actieplan introductie 

Wat ga je allemaal doen om jouw doelgroep kennis te laten nemen van de introductie van 

jouw nieuwe onderneming? Dit gaat met name om de korte termijn. Hoe ga ik mijn 

onderneming lanceren? 

8.6. Financieel plan 

Het financieel plan bestaat standaard uit 4 deelbegrotingen. De investeringsbegroting en het 

financieringsplan vormen samen de beginbalans van je bedrijf. Hierin geef je aan welke 

investeringen nodig zijn om te starten en hoe je de financiering wilt regelen. In de 

exploitatiebegroting staan de verwachte opbrengsten en kosten over een bepaalde periode 

(meestal 3 jaar). Met de liquiditeitsbegroting zie je of je op elk moment voldoende geld hebt 

om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Uiteindelijk kan met deze 4 deelbegrotingen 

ook je begrote eindbalans worden opgemaakt. 

8.6.1. Investeringsbegroting 

Het kost geld om een onderneming te starten. Investeringen zijn noodzakelijk om te kunnen 

starten, maar sommige investeringen kunnen ook op een later tijdstip nog plaatsvinden. In de 

investeringsbegroting zet je op een rij wat je minimaal nodig heeft om te kunnen starten met 

je onderneming. 

8.6.2. Financieringsplan 

Hierin staat hoe je de benodigde investeringen gaat financieren. Dit kan met eigen vermogen 

en/of met vreemd vermogen. 
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8.6.3. Begrote openingsbalans 

Hierin staat je investeringsbegroting (debet) tegenover je financieringsplan (credit). 

8.6.4. Exploitatiebegroting 

Met een exploitatiebegroting bereken je of je winst of verlies maakt met je onderneming. Je 

zet je omzet en kosten onder elkaar. 

8.6.5. Liquiditeitsbegroting 

Je ziet op je liquiditeitsbegroting hoeveel geld je maandelijks ontvangt en uitgeeft. En of je 

onderneming in bepaalde maanden extra geld nodig heeft en wanneer het slim is om een 

investering te doen. 

8.6.6. Begrote eindbalans 

Je eindbalans op basis van je begrote openingsbalans, exploitatiebegroting en 

liquiditeitsbegroting. 

8.7. 10 tips voor het schrijven 

 

Tip 1. Doelstelling 

Voor wie schrijf je je ondernemingsplan? Bepaal voor wie je het plan schrijft. Schrijf je je plan 

bijvoorbeeld voor de bank, ga dan na wat jouw bank belangrijk vindt om terug te zien in het 

plan.  

Tip 2. Structuur 

Start niet zomaar met schrijven. Zorg eerst dat er een goede structuur staat voordat je begint. 

Je kunt hiervoor de structuur gebruiken zoals in die handboek wordt aangeboden. 

Tip 3. Planning 

Wanneer moet je plan klaar zijn? Maak een planning, maar zorg ervoor dat deze niet te strak 

is. Je zal merken dat je dagelijks zal herschrijven.   

Tip 4. Korte en lange termijn denken  

Schrijf je plan met je visie gericht op zowel de korte als de lange termijn.  

Korte termijn: schrijf je plan uit op detailniveau voor het komende jaar en doe dit ook voor je 

financiële plan.  

Lange termijn: Denk aan de toekomst, waar wil je over een aantal jaar staan met je 

onderneming? Uiteraard kun je dit ook opnemen in je financiële plan. Probeer globaal te 

werken en besteed niet al je kostbare tijd aan het gedetailleerd uitwerken.  

Tip 5. Focus  

Laat je niet te veel afleiden van je bestaande idee of ondernemingsplan. Er worden altijd 

onderdelen toegevoegd, aangepast of verwijderd uit het ondernemingsplan. Let op dat je je 

doel gaat bereiken dat je oorspronkelijk voor ogen had. Focus is hier het toverwoord.  

Tip 6. Realistisch 
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Ben realistisch. Een opstartfase kan snel gaan, maar het kan wellicht ook enige tijd duren en 

misschien wel langer dan je verwacht en/of hoopt. Zorg dus ook voor een financiële buffer. 

Tip 7. Onderbouwing  

Stel jezelf constant de vraag ‘waarom?’. Waarom zou iemand mijn product kopen? Waarom 

verwacht ik deze omzet of kosten? Een financier zal deze vragen ook stellen. 

Tip 8. Praat 

Praat over je plan met familie, vrienden en kennissen. Deze hebben allemaal een andere kijk 

op je ondernemingsplan en kunnen je voorzien van zowel positieve als negatieve kritiek waar 

je onderneming alleen maar sterker van kan worden. Zorg ervoor dat je ook zeker weet dat 

deze persoon kritiek durft te geven. Geef uiteraard niet alles over je plan prijs aan de 

buitenwereld of stel voor de zekerheid een geheimhoudingsverklaring op. 

Tip 9. Samenvatting 

Zorg ervoor dat je je onderneming kunt samenvatten op 1 A4, in 1 alinea en kunt vertellen in 1 

zin of 10 woorden. 

Tip 10. Doen! 

Gewoon doen, maar ga pas met een goede voorbereiding van start! Met behulp van dit 

handboek heb je al een goede stap gezet! 
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9. Overname 
 
Misschien overweeg je een bestaande onderneming over te nemen. Laat je dan goed 
voorlichten over de financiële situatie van de onderneming en win deskundig advies in over 
de voor- en nadelen van een overname. Voor de belastingen moet u op de volgende zaken 
letten: 

• Welke zaken neem je over?  

Je moet nauwkeurig vastleggen wat je allemaal overneemt. 

• Hoe zit het met de btw-verplichtingen van de onderneming?  

Als je een bestaande onderneming of een zelfstandig deel daarvan overneemt, mag de 
verkoper je geen btw in rekening brengen. 

• Neem je de onderneming over van je medeondernemer of werkgever?  

Als de overdracht plaatsvindt terwijl je ten minste 36 maanden als medeondernemer winst uit 
de onderneming hebt gehad of als je als werknemer in de onderneming werkzaam was, 
gelden er in bepaalde gevallen gunstige regelingen voor de inkomstenbelasting en de 
overdrachtsbelasting. Als je partner al een eenmanszaak heeft en je gaat die samen 
voortzetten als man-vrouwfirma, dan neem je de onderneming gedeeltelijk over. In dit geval 
gelden dezelfde regelingen. 

• Neem je (een deel van) de activiteiten van een bedrijf over waarin personeel 
werkzaam was? 

Dan kan dat gevolgen hebben voor de gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas) 
van zowel jou, als van de overdragende werkgever. Je moet vaststellen welk percentage van 
de premieloonsom gedifferentieerde premie Whk van de overdragende werkgever is toe te 
rekenen aan de overgedragen activiteiten. Vul het formulier ‘Melding Loonheffingen 
Overdracht van activiteiten’ in. Dit formulier kun je downloaden op belastingdienst.nl. Op basis 
van het percentage van de overgenomen activiteiten berekent de Belastingdienst welk 
percentage gedifferentieerde premie Whk voor jou geldt. 

Ga je een bedrijf overnemen, laat je dan goed voorlichten over de financiële situatie van de 
onderneming en win deskundig advies!  
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10. Onderneming stoppen 
 
Als je je onderneming stopt en de onderneming blijft niet meer bestaan, is er sprake van 
bedrijfsbeëindiging (staking). Je moet je belastingzaken afwikkelen. Dat heet fiscaal 
afrekenen. 

Als je definitief stopt, schrijf je je uit bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel 
geeft dit door aan de Belastingdienst. 

Wanneer je afrekent met de Belastingdienst, tellen ook de bedrijfsmiddelen en de voorraden 
uit je onderneming mee. Houd daar dus rekening mee als je deze verkoopt, privé gaat 
gebruiken of weggeeft. 

Ook voor de btw moet je afrekenen. Alle voorraden en bedrijfsmiddelen die je niet aan een 
ander levert, gaan over naar je privévermogen. Je levert dan aan jezelf als privépersoon. Je 
bent daarvoor btw verschuldigd als je de btw eerder hebt afgetrokken. Ga daarbij uit van de 
waarde van de goederen op het moment dat je ze zelf gaat gebruiken. 

Het ontslag van je werknemers moet je bij ons melden via de aangifte loonheffingen. 
Daarnaast moet je schriftelijk aan ons doorgeven dat je niet langer aangifte loonheffingen 
hoeft te doen. Dit doe je binnen 1 maand na afloop van het laatste aangiftetijdvak waarin je 
nog inhoudingsplichtig bent. Doe je dat niet dan ben je nog steeds verplicht om aangifte 
loonheffingen te doen, ook al heb je geen personeel meer. 

Mogelijk kom je gedurende de periode van beëindiging van jouw onderneming in aanmerking 
voor een uitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz-uitkering). 

Laat je goed adviseren voordat je je onderneming staakt. 

10.1. Je gaat failliet 

Het stoppen van een onderneming gebeurt helaas niet altijd vrijwillig. Als je jouw schulden 
niet meer kunt betalen, kan de rechtbank je failliet verklaren. Dat kan op verzoek van je 
schuldeisers, maar ook op je eigen verzoek. 

Een faillissement betekent dat de rechtbank vaststelt dat je je schulden niet meer betaalt. Het 
faillissement is een algemeen beslag op al je bezittingen en inkomsten. Als het faillissement is 
uitgesproken, kun je niet meer over je bezittingen en inkomsten beschikken. De rechtbank 
benoemt een curator die het faillissement afwikkelt. 

Wie of wat wordt failliet verklaard? 
Als je een eenmanszaak hebt, word je zelf (dus persoonlijk) failliet verklaard, niet je 
onderneming. Als je met 1 of meer anderen in een maatschap of vof werkt, worden jij en je 
maten of vennoten failliet verklaard. Ook de vof wordt failliet verklaard. Jij en je 
medefirmanten blijven wel ieder voor zich aansprakelijk voor de gehele schuld. 

Als je een bv hebt, dan wordt de bv failliet verklaard, niet jezelf persoonlijk. Als er sprake is 
van wanbeleid, kun je als bestuurder van een bv aansprakelijk worden gesteld voor schulden 
die de bv niet heeft betaald.  

Bij de cv zijn er verschillende mogelijkheden. Als je de enige beherende vennoot bent, word 
jezelf failliet verklaard. Zijn er nog andere beherende vennoten, dan worden de cv en alle 
beherende vennoten failliet verklaard. Ook hierbij geldt: de beherende vennoten zijn ieder 
voor zich aansprakelijk voor alle ondernemingsschulden. 

Hoe zit het met de btw? 
Vanaf het moment dat je als ondernemer failliet bent verklaard, is de curator verantwoordelijk 
voor het doen van aangifte en het betalen van de btw. De btw op een factuur die je niet 
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betaalt, mag je niet als voorbelasting in aftrek brengen. Als achteraf blijkt dat je die btw toch in 
aftrek hebt gebracht, moet je de btw terugbetalen.  

Ondernemen nadat je failliet bent gegaan? 
Als je van plan bent weer als ondernemer te starten, moet je er rekening mee houden dat je 
oude schuldeisers, ook de Belastingdienst, weer bij je kunnen aankloppen voor de schulden 
die je nog niet hebt betaald. Daarom is het in zo’n situatie verstandig je goed te laten 
adviseren. 

10.2. Je komt te overlijden 

Als je komt te overlijden, moeten je erfgenamen jouw belastingzaken afwikkelen.  

Afwikkeling van de nalatenschap voor de erfbelasting: Na het overlijden stuurt de 
Belastingdienst een brief naar de erfgenamen als er vermoedelijk erfbelasting moet worden 
betaald. Of je erfgenamen moeten betalen, hangt onder meer af van de waarde van je 
nalatenschap, hun verwantschap tot jou en eventuele vrijstellingen. 

Als je je onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak, maatschap, vof of cv, dan erven 
je erfgenamen (een deel van) het ondernemingsvermogen. Als jouw onderneming een bv is, 
dan erven jouw erfgenamen de aandelen in de bv. 

Op grond van een regeling in de Successiewet kan de Belastingdienst onder voorwaarden 
(gedeeltelijke) vrijstelling van erfbelasting verlenen aan de voortzetter van de onderneming. 
Ook kan de Belastingdienst uitstel van betaling verlenen voor het gedeelte waarover de 
voortzetter van de onderneming nog wel erfbelasting moet betalen.  

Afwikkeling van de nalatenschap voor de inkomstenbelasting 
Na je overlijden sturen wij jouw erfgenamen een speciaal aangiftebiljet voor de 
inkomstenbelasting: het F-biljet. Hierop doen je erfgenamen aangifte over jouw inkomsten in 
de periode van 1 januari tot de dag van overlijden. Er zijn 2 zaken van belang: 

• de overlijdenswinst: Voor de inkomstenbelasting moet er worden afgerekend over de 
overlijdenswinst: de overwaarde van jouw onderneming op het moment van 
overlijden. De overlijdenswinst is te vergelijken met de stakingswinst. De 
stakingsaftrek kan nog geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn. Als jouw 
erfgenamen de onderneming voortzetten, kan het zijn dat er fiscaal niet hoeft te 
worden afgerekend. Dit is het geval als zij de onderneming rechtstreeks (mede) 
voortzetten. In dat geval wordt degene die de onderneming voortzet, voor het bepalen 
van de winst geacht in jouw plaats te zijn getreden. Dit heet doorschuiven. 

• de oudedagsreserve: Bij jouw overlijden wordt jouw oudedagsreserve opgeheven. 
Daarover moet dan fiscaal worden afgerekend. Maar als jouw partner jouw 
onderneming voortzet en de oudedagsreserve overneemt, hoeft dat niet. Je partner 
moet daarvoor een verzoek indienen bij de aangifte.  

Afwikkeling van de nalatenschap voor de btw en de loonheffingen 
Voor de btw en de loonheffingen nemen jouw erfgenamen je plaats als ondernemer in. Dat 
betekent dus dat zij ook al jouw rechten en verplichtingen overnemen.   
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11. Hulp bij oprichting 
 

11.1. Academy 

Elke (startende) ondernemer kent spannende momenten. Het pitchen van jouw idee of droom, 

je eerste afspraak en het maken van de eerste factuur. Onzekere en spannende momenten 

zijn inherent aan ondernemen. Maar het mooie aan onzekerheden is dat ze vaak met de juiste 

hulp omgebogen kunnen worden naar zekerheden. 

De Smarter Academy verzorgt trajecten voor alle (startende) ondernemers met een droom of 

idee. Je volgt een ondernemerstraject, waarin alle stappen van het ondernemerschap worden 

behandeld en waarin je door middel van een persoonlijke coach / expert werkt aan je 

persoonlijke ontwikkeling en doelstellingen.  

Voor meer informatie over de Academy ga je naar www.smarter.nl/academy  

 

11.2. Ontzorging 

Het is ook mogelijk om ons alles te laten oprichten en alle benodigde documenten te laten 
voorbereiden. Neem hiervoor contact met ons op via www.smarter.nl   
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