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3. Welke verzekeringen heeft u nodig?

In uw vrije uurtjes een webwinkel beginnen of een paar
dagen per week freelancen naast uw werk? Een bedrijf
starten kan natuurlijk ook naast een betaalde baan.
Steeds meer starters kiezen hiervoor. Misschien wilt u niet
helemaal afhankelijk zijn van de inkomsten uit uw eigen
bedrijf. Bent u nog niet helemaal zeker van uw zaak. Een
kleine baan naast uw bedrijf kan u net dat beetje zekerheid
geven om de stap te zetten.

4. Woonhuis of bedrijfspand?
Bestemmingsplan
Huisvestingskosten aftrekken

Parttime ondernemen betekent geen half werk. U heeft meestal
met dezelfde wetten en regels te maken als fulltime ondernemers.
Maar goed voorbereid bent ook u klaar voor de start.

5. Houd uw baas te vriend

Meer informatie over het starten van een eigen bedrijf:
www.kvk.nl/startersmagazine
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1. Ondernemingsplan maken

‘Ik heb geen financiering van de bank nodig. Ik loop toch
nauwelijks risico.’ Dit argument gebruiken veel parttime
ondernemers om geen ondernemingsplan te schrijven. Dat
is jammer: ook als u geen financiering nodig hebt, kan een
ondernemingsplan u op weg helpen.
Door zaken van elkaar te scheiden, op een rijtje te zetten of te vertalen in cijfers, worden ideeën werkelijkheid. Een ondernemingsplan schrijft u in de eerste plaats voor uzelf. Het hoeft geen dik
rapport te zijn. Een kort antwoord op een aantal vragen is genoeg:
• Hoe kom ik aan klanten?
• Ben ik goed bereikbaar?
• Is mijn uurtarief of verkoopprijs redelijk in vergelijking met de
concurrentie?
• Wat zijn mijn algemene leverings- en betalingsvoorwaarden?
• Heb ik een vergunning nodig?
• Welke rechtsvorm kies ik?
• Wat ga ik verdienen?
www.kvk.nl/ondernemingsplan

2. Hoe zit het met de belastingen?

Begint u een eenmanszaak, vof (vennootschap onder firma)
of maatschap? Dan krijgt u te maken met btw en inkomstenbelasting.
Btw
Als ondernemer berekent u vrijwel altijd btw aan uw klanten.
De hoogte van het tarief is afhankelijk van het soort producten
of diensten dat u aanbiedt. De btw die u ontvangt, draagt u af
aan de Belastingdienst. De btw die u heeft betaald aan uw
leveranciers, mag u daarvan aftrekken.
De kleine-ondernemersregeling
Betaalt u weinig btw? Dan kunt u in aanmerking komen voor de
kleine-ondernemersregeling. Dit betekent dat u minder (of zelfs
helemaal geen) btw betaalt. U kunt ook om ontheffing van de btwaangifte vragen. Bewaar dan wel uw facturen voor een eventuele
controle.
Voorwaarden voor de kleine-ondernemersregeling:
1. Na aftrek van voorbelasting betaalt u jaarlijks minder dan 1.883
euro btw aan de fiscus.
2. U heeft een eenmanszaak, vof, cv of maatschap.
3. De administratie van de btw is in orde (bewaar uw facturen).
4. Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
www.belastingdienst.nl/zakelijk
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Inkomstenbelasting
Als u als ondernemer onder de inkomstenbelasting valt, heeft u
recht op extra aftrekposten. De Belastingdienst let bij de
beoordeling op een aantal punten:
• Hoeveel klanten heeft uw onderneming?
• Hoe zelfstandig is uw onderneming?
• Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werk?
• Loopt u ondernemersrisico?
• Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?
• Bent u aansprakelijk voor de schulden van de onderneming?
• Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
Aftrekposten
Betaalt u als ondernemer inkomstenbelasting, dan heeft u recht
op een aantal ondernemersfaciliteiten. Dit zijn aftrekposten voor
de belasting zoals de investeringsaftrek, de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) en de ondernemersaftrek.
De ondernemersaftrek bestaat uit:
• zelfstandigenaftrek en startersaftrek;
• de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
• de meewerkaftrek;
• mkb-vrijstelling;
• de stakingsaftrek.

Belastingdienst is dat u meer dan 50 procent van uw werktijd aan
uw bedrijf besteedt. Maar als u in een van de vijf voorafgaande
jaren geen ondernemer was, geldt deze voorwaarde weer niet.
www.belastingdienst.nl/zakelijk
Verklaring arbeidsrelatie (VAR)
Gaat u werken voor opdrachtgevers, dan willen zij weten of de
Belastingdienst u als ondernemer ziet. Anders moeten zij loonbelasting en sociale premies voor u betalen. De Verklaring
arbeidsrelatie (VAR) biedt zekerheid. U vraagt de verklaring, die
maximaal een kalenderjaar geldig is, aan bij de Belastingdienst.
www.kvk.nl/verklaringarbeidsrelatie
www.belastingdienst.nl/zakelijk
Inschrijven bij de Belastingdienst
U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst. Dat
gebeurt automatisch als u zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Dit kan een week voor de start van uw onderneming tot
een week erna.
www.kvk.nl/handelsregister

Urencriterium
U kunt deze aftrekposten opvoeren als u jaarlijks 1225 uur (gemiddeld 24 uur per week) in uw bedrijf steekt. Als u even bent gestopt
door zwangerschap, tellen de niet gewerkte uren over 16 weken
toch mee als gewerkte uren. Een andere voorwaarde van de
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3. Welke verzekeringen
heeft u nodig?
Staat u iedere dag op een ladder ramen te lappen? Dan is
een arbeidsongeschiktheidsverzekering een goed idee. En
geeft u als jurist een fout advies, dan komt die aansprakelijkheidsverzekering wel van pas. Welke verzekeringen heeft
uw bedrijf nodig?
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Of u nu in de bouw werkt of achter een pc, u kunt arbeidsongeschikt raken. Als u niet meer kunt werken, krijgt u alleen
bijstand. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt voor
aanvullend inkomen. De kosten van deze verzekering kunt u
aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Goederen- en inventarisverzekering
Uw voorraad of inventaris kan schade oplopen, bijvoorbeeld
door brand of inbraak. Een goederen- en inventarisverzekering
vergoedt die schade. Voorwaarde is dat uw pand goed beveiligd
is. Heeft u een bedrijf aan huis? Dan is uitbreiding van uw
inboedelverzekering vaak genoeg.
Meer tips en verzekeringen: www.kvk.nl/verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
U rijdt een deuk in de auto van een klant. Wat nu? Uw privé
WA-verzekering werkt hier niet. Verzekeraars maken namelijk
onderscheid tussen privé en zakelijk. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt u schade die u als
ondernemer veroorzaakt. Maar als u slecht werk aflevert en uw
klant dient een schadeclaim in, dan vergoedt de verzekering dat
niet. Dat is uw ondernemersrisico.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Stel: u geeft een verkeerd advies aan een klant en die lijdt
daardoor financiële schade. Dan vergoedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade. De premie is
afhankelijk van uw beroep en de grootte van uw bedrijf. Deze
verzekering is vooral interessant voor ondernemers met
adviserende beroepen, zoals juristen of consultants.
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4. Woonhuis of bedrijfspand?

Werkt u als ondernemer vanuit huis? Als u genoeg ruimte
heeft, is dit een goedkope en gemakkelijke oplossing. Maar
de meeste huizen hebben een woonbestemming. Toch heeft
uw gemeente meestal geen bezwaar als u kantoor houdt
aan huis of een atelier heeft.
Bestemmingsplan
Ook al hebben huizen volgens het bestemmingsplan een woonfunctie, u mag in uw woning toch een bedrijf vestigen, als:
• het bedrijf slechts een kantoorfunctie heeft;
• er geen klanten naar de woning komen;
• omwonenden geen overlast hebben;
• u slechts een klein deel van de woning voor uw bedrijf gebruikt.
De gemeente en/of omwonenden zullen meestal wel bezwaar
maken als u een winkel of machinewerkplaats aan huis begint.
Een kapper, schoonheidssalon, kleinschalige gastouderopvang
of bed & breakfast is soms wel mogelijk. Informeer tijdig bij uw
gemeente.

www.belastingdienst.nl/zakelijk Kijk onder ‘bedrijfsruimte’
Wees bereikbaar
Hoe maakt u uw woning geschikt voor kantoor aan huis?
• Gebruik uw privételefoon alleen privé en zorg voor een apart
zakelijk telefoonnummer.
Noem uw handelsnaam als u opneemt;
• Wees bereikbaar via e-mail en fax;
• In plaats van een antwoordapparaat kunt u een kantoorservicebureau inschakelen. Onderzoek wijst uit dat antwoordapparaten
klanten wegjagen;
• Ontvang uw (potentiële) klanten niet thuis, maar ga zoveel
mogelijk naar ze toe. Als dat niet kan, spreek dan af op neutraal
terrein, bijvoorbeeld in een geschikt restaurant. Of huur een
ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw. Vaak kunt u per uur
betalen.
www.kvk.nl Zoek op trefwoord: bedrijfsverzamelgebouwen

www.kvk.nl/huisvesting
Huisvestingskosten aftrekken
De kosten van een bedrijfsruimte zijn aftrekbaar voor de
belasting. Is uw bedrijf in uw woning gevestigd, dan stelt de
Belastingdienst extra voorwaarden:
• De werkruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning.
Denk bijvoorbeeld aan een eigen opgang of ingang;
• U verdient er een belangrijk deel van uw inkomen.
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5. Houd uw baas te vriend

Start u als zelfstandig kapster? Geef uw nieuwe visitekaartje
dan niet mee aan de klanten van uw oude werkgever. Grote
kans dat hij een beroep doet op het concurrentiebeding.
Dat regelt dat u na afloop van uw arbeidscontract geen dingen
mag doen die uw voormalige werkgever schaden.
In een concurrentiebeding staan de werkzaamheden die de
werkgever wil verbieden, de duur van het verbod en het gebied
waarvoor het geldt.
www.kvk.nl Zoek op trefwoord: concurrentiebeding

6. Netwerken

Via netwerken kunt u aan een nieuwe opdracht komen. Of u
spreekt samen met ondernemers uit uw buurt bijvoorbeeld
af de kosten van een beveiligingshek te delen. Misschien
ontmoet u wel de geschikte persoon die uw website kan
bouwen.
Samenwerken kan natuurlijk ook. Bijvoorbeeld als u aan een
opdracht werkt en een andere klus voorbijkomt. Nee verkopen is
meestal niet slim. Die potentiële opdrachtgever komt waarschijnlijk nooit meer bij u terug. Door opdrachten aan elkaar door te
geven, kunt u pieken en dalen afvlakken.
www.kvk.nl Zoek op trefwoord: ondernemersnetwerken
Zakelijke community voor ondernemers: www.kvk.nl/hallo
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7. Verder regelen

Een week voordat u start als ondernemer (of uiterlijk een
week na uw start) schrijft u zich in bij de Kamer van
Koophandel. De inschrijvingen in het Handelsregister zijn
openbaar. Zo kunt u gegevens van een zakenpartner
controleren, zoals zijn kredietwaardigheid. Nieuwe klanten
zoeken via het Handelsregister is ook gemakkelijk.

Vergunningen
U heeft een vergunning nodig als u een café begint, peuterspeelzaal, taxibedrijf of financiële diensten aanbiedt. Of als u gaat
verbouwen. En soms als u een reclamebord ophangt.
Welke vergunningen heeft ú nodig?
www.kvk.nl/vergunningen

www.kvk.nl/handelsregister
Welke rechtsvorm kiest u?
Welke rechtsvorm het beste past bij uw bedrijf, hangt af van uw
situatie. Bijvoorbeeld hoe u de aansprakelijkheid regelt en wat
fiscaal voordelig is. Bekende rechtsvormen zijn een eenmanszaak,
vof of bv.
www.kvk.nl/rechtsvormen
Bedrijfsnaam als visitekaartje
Uw handelsnaam zegt veel over uw bedrijf. Kies voor een duidelijke naam die opvalt en goed te onthouden is. Of een naam nog
beschikbaar is, kunt u checken in het Handelsregister. Controleer
ook altijd of de beoogde domeinnaam nog vrij is. Het is zonde als
u uw toevlucht moet nemen tot een webadres met streepjes of
andere vreemde tekens.
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