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BEDRIJFSNAAM

Een goede bedrijfsnaam is herkenbaar, blijft hangen 
én maakt duidelijk wat je te bieden hebt. Een 
bedrijfsnaam kiezen is belangrijk en draagt bij aan wat 
jouw onderneming uitstraalt. Bedenk een passende 
bedrijfsnaam voor jouw onderneming voordat je je 
inschrijft in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel (KVK). Een bedrijfsnaam dient te voldoen aan 
een aantal regels. Hieronder een aantal tips bij het kiezen 
van een bedrijfsnaam:

Controleer of jouw bedrijfsnaam voldoet aan de regels Controleer of jouw bedrijfsnaam voldoet aan de regels 
van de Handelsnaamwetvan de Handelsnaamwet
Controleer of jouw bedrijfsnaam al voorkomt in het 
Handelsregister
Voorkom verwarring met bestaande bedrijfsnamen
Controleer of jouw bedrijfsnaam een 
merknaam of domeinnaam is

https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven/
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven/
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INSCHRIJVEN KVK

Om als ZZP’er aan de slag te kunnen, moet je jezelf eerst 
inschrijven in het handelsregister van de KVK. Bij het 
inschrijven dien je aan te geven onder welke rechtsvorm 
je wilt handelen. De meeste ZZP’ers starten met een 
eenmanszaak. In sommige gevallen wordt er gekozen 
voor een besloten vennootschap (BV). De keuze voor de 
rechtsvorm van jouw onderneming heeft naast de fiscale 
gevolgen ook gevolgen voor je aansprakelijkheid. Zoek 
dus goed uit welke rechtsvorm bij jou past. 

Voor de inschrijving moet je een geldig legitimatiebewijs 
meenemen. Bij de inschrijving in het Handelsregister 
ontvang je naast jouw KVK-nummer ook direct een 
tijdelijk btw-nummer. Deze hoef je niet apart aan te 
vragen bij de Belastingdienst. Na een paar dagen ontvang 
je, na goedkeuring van de Belastingdienst, per post een 
bevestiging van het btw-nummer. Het inschrijven bij de 
KVK kost (éénmalig) 50 euro.
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ZAKELIJKE REKENING

Het is verstandig om een zakelijke rekening te openen bij de bank. 
Op deze manier kan je je zakelijk administratie scheiden van je 
privé-administratie. Dit zorgt voor overzicht. Voor een zzp’er is het 
belangrijk dat je zicht hebt op je adminstratie. Daarnaast zorgt een 
zakelijke rekening voor een professionele uitstraling. Jouw be-
drijfsnaam is jouw merk en komt op alle afschriften van de betaler 
en de ontvanger te staan.

Het is verstandig om een zakelijke rekening te openen bij de bank. Op 
deze manier kan je je zakelijke administratie scheiden van je privé 
administratie. Dit zorgt voor een beter overzicht. Voor een ZZP’er 
is het belangrijk dat je zicht hebt op je administratie. Daarnaast 
zorgt een zakelijke rekening voor een professionele uitstraling. 
De bedrijfsnaam is jouw handelsmerk en komt onder meer op alle 
bankafschriften van een debiteur of crediteur te staan. 
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Het starten van een eigen onderneming brengt bij aanvang nogal 
kosten met zich mee en misschien is een startkapitaal vereist. Er zijn 
verschillende manieren om aan geld te komen. Zo kun je enerzijds al 
een eigen startkapitaal hebben of anderzijds daarvoor geld moeten 
lenen van een familielid of van een bank. Om een groot bedrag 
te kunnen lenen van een bank zal je eerst een goed onderbouwd 
ondernemingsplan moeten schrijven. Ook als je met behoud van 
een uitkering een onderneming wilt starten, is het verplicht om een 
ondernemingsplan te schrijven. In het ondernemingsplan geef je 
onder andere aan wat je gaat doen, waar je jezelf gaat vestigen, wat 
je product is, hoeveel het kost en of er veel concurrentie is. Heb je 
inhoudelijke vragen over het schrijven van een ondernemingsplan? 
Neem dan contact op met LBV. Wij beantwoorden je vragen graag. 

FINANCIERING

De meeste ZZP’ers hebben geen startkapitaal nodig, doordat zij op 
basis van gewerkte uren factureren. Daarnaast hoeven zij niet al 
te veel investeringen te doen. Hierdoor zal het schrijven van een 
ondernemingsplan achterwege kunnen blijven. Opdrachtgevers 
huren jou eenmaal in voor jouw vakmanschap: dus omwille van 
jouw kennis en kunde. Het schrijven van een ondernemingsplan 
is  overigens altijd handig en aan te raden, ook wanneer dat niet 
verplicht is. Als jouw plannen helder op papier zijn gezet, dan kun je 
immers beter plannen en gerichter acties ondernemen.
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OVEREENKOMSTEN

ZZP’ers en opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor 
de relatie die zij met elkaar aangaan. Alles draait om 
de vraag: ben je een zelfstandige ondernemer of ben 
je eigenlijk in loondienst? Twijfel je of je in loondienst 
werkt? Voorkom dan schijnzelfstandigheid door 
gebruik te maken van een modelovereenkomst van de 
Belastingdienst. Het werken met een modelovereenkomst 
is niet verplicht, maar neemt wel de twijfels weg van 
schijnzelfstandigheid. 

Voordat je begint aan een opdracht is het verstandig om 
altijd algemene voorwaarden op te stellen. Deze kun je 
laten ondertekenen door je opdrachtgever. De algemene 
voorwaarden worden ook wel de leveringsvoorwaarden 
genoemd. Deze voorwaarden kunnen een hoop tijd en 
conflicten tussen jou en de opdrachtgever voorkomen. 
Hierin zou je ook bijvoorbeeld de betalingsvoorwaarden, 
garantiebepalingen en incassobedingen kunnen 
opnemen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/modelovereenkomsten-in-plaats-van-var/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/modelovereenkomsten-in-plaats-van-var/
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VERZEKERINGEN

Als ZZP’er loop je veel risico’s. De meeste risico’s kun je afdekken 
door er een verzekering voor af te sluiten. Zo is het zonder meer 
verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven 
af te sluiten. Voor de werkzaamheden die jij verricht als ZZP’er ben 
je aansprakelijk. Om hoge schadeclaims van een opdrachtgever te 
voorkomen is een dergelijke verzekering erg handig en belangrijk.

In sommige sectoren, vooral in sectoren met zwaar werk, kan een 
ziekte en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering erg belangrijk zijn. 
Echter kunnen de verzekeringskosten voor die sectoren de pan uit 
rijzen. Het is uiteindelijk aan jou als ondernemer om te beoordelen 
welke verzekeringen handig kunnen zijn in jouw situatie.
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ADMINISTRATIE

Een goede financiële administratie is belangrijk om een goed 
overzicht te hebben voor jezelf, maar ook voor de Belastingdienst op 
het moment dat zij ernaar vragen. Als ZZP’er ben je namelijk verplicht 
om jouw boekhouding in orde te hebben. Daarnaast ben je als ZZP’er 
verplicht om je administratie en gegevens zeven jaar te bewaren. Je 
moet alles zowel op papier als elektronisch bewaren. Gegevens van 
onroerende zaken moeten zelfs tien jaar worden bewaard.

Bij LBV maakt het niet uit of je nou wel of geen kennis hebt op het 
gebied van administratie. Wij zijn er voor jou. Je kunt er uiteindelijk 
zelf voor kiezen hoe jij het liefst hebt, met of zonder hulp. Met het 
gebruik van een handig boekhoudprogramma wordt het voor jou 
makkelijk om alle facturen, bonnetjes en declaraties bij te houden. 
Hierdoor voorkomen we rompslomp. Dankzij het programma zul je 
een beter overzicht krijgen van wat er binnenkomt en uitgaat.

Het is van belang dat je facturen voldoen aan de eisen die de 
Belastingdienst stelt. Op de facturen moeten de volgende bedragen 
worden vermeld: het bedrag dat je rekent exclusief btw, het bedrag 
aan btw en het bedrag inclusief btw. 
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Daarnaast moeten de facturen controleerbaar zijn, oftewel er moet 
ook een datum en factuurnummer op de factuur vermeld worden. 
Deze voorwaarden kun je in een checklist terugvinden op website 
van LBV. Wij zorgen ervoor dat jouw facturen op het juiste niveau 
worden opgesteld.

Naast de boekhouding is het ook belangrijk om een 
urenadministratie bij te houden. Want op het moment dat je voldoet 
aan het urencriterium (1225 uren per kalenderjaar) heb je recht op 
ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting. Natuurlijk gaat 
het hier om zakelijk gerelateerde uren. Voorbeelden van uren die 
meetellen voor het urencriterium zijn: uitvoering van een opdracht, 
reistijd woon-werkverkeer, administratie, acquisitie, marketing en 
scholing. Ook voor de Belastingdienst moet de urenadministratie 
controleerbaar zijn. Daarom is het handig om aan het einde van een 
werkdag een goed overzicht te maken van de werkzaamheden en de 
hoeveelheid uren die je hebt besteed aan jouw werk als ZZP’er.

Ook het bijhouden van een kilometerregistratie is verstandig als je 
gebruik maakt van een privé auto. Voor elke kilometer kun je namelijk 
0,19 euro als kosten opvoeren voor de inkomstenbelasting.
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BELASTINGEN

Als ZZP’er krijg je te maken met de omzet- en inkomstenbelasting. 
Hier dient goed onderscheid in gemaakt te worden. In het begin kan 
het verwarrend zijn. Over de goederen of diensten die je levert zal  
omzetbelasting (btw) afdragen worden aan de Belastingdienst. De 
btw komt bovenop de verkochte goederen. Doe je een aangifte voor 
de inkomstenbelasting, hou er dan rekening mee dat je omzet en/
of winst uit jouw onderneming altijd exclusief btw is. Veel ZZP’ers 
komen vaak in moeilijkheden omdat ze niet genoeg geld opzij hebben 
gelegd om de belastingen te betalen. Het is daarom verstandig om 
tussen de 30 tot 50% van de omzet te reserveren om de omzet- 
en inkomstenbelasting te kunnen voldoen. Om achteraf grote 
verrassingen te voorkomen kan er door middel van een voorlopige 
aanslag een deel van de inkomstenbelasting worden betaald.
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OMZETBELASTING
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Het totaal bedrag aan btw dat vermeld staat op de facturen dient per 
kwartaal afgedragen te worden aan de Belastingdienst. De btw die 
is verrekend bij het doen van inkopen voor je onderneming, kan als 
voorbelasting in mindering worden gebracht op de af te dragen btw. 
De omzetbelasting zul je in de meeste gevallen per kwartaal dienen te 
betalen. De aangifte omzetbelasting kan op aanvraag, indien voldaan 
aan bepaalde voorwaarden, ook één keer per maand of één keer per 
jaar worden gedaan.

Er zijn drie soorten btw-tarieven, namelijk; 21, 9 en 0 procent. 
Daarnaast is het ook mogelijk om vrijgesteld te zijn van btw. 
Vrijgesteld zijn van btw is iets anders dan het 0 procent-tarief. In de 
meeste gevallen krijgt de ZZP’er te maken met het 21%-tarief. Van 
welk tarief jij gebruik moet maken is afhankelijk van het product 
of de dienst die je levert. Als je er zeker van wilt zijn welk tarief van 
toepassing is op jouw goederen of diensten, dan kun je dit het beste 
even navragen bij LBV.
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INKOMSTENBELASTING

Als ZZP’er betaal je inkomstenbelasting over je winst uit 
onderneming. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de 
omzet exclusief btw en de kosten exclusief btw. Indien je voor de 
gemaakte kosten geen btw terugontvangt, mag je bij de berekening 
van de inkomstenbelasting rekening houden met de kosten inclusief 
btw.  

Een ZZP’er heeft voor de inkomstenbelasting recht op de 
zelfstandigenaftrek en in de eerste vijf jaar van je ondernemerschap 
heb je ook nog eens drie keer recht op de toepassing van de 
startersaftrek. Let op: Hiervoor moet wel worden voldaan aan 
het urencriterium van 1225 uren per jaar.  Daarnaast heeft de 
ondernemer recht op de MKB-winstvrijstelling van 14 procent. 
Voor de MKB-winstvrijstelling hoef je niet te voldoen aan het 
urencriterium. Deze ondernemersfaciliteiten zorgen uiteindelijk voor 
een lagere belastbare winst, waardoor je minder belasting hoeft te 
betalen. 
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Naast de inkomstenbelasting betaal je als ZZP’er ook de 
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet aan de 
Belastingdienst. Dit wordt ook wel de bijdrage Zorgverzekeringswet 
(Zvw) genoemd.  Nadat je de aangifte inkomstenbelasting hebt 
gedaan, ontvang je een aanslagbiljet met het bedrag dat aan de 
bijdrage Zvw is verschuldigd. De bijdrage Zvw is een bepaald 
percentage van je bijdrage-inkomen. Het percentage hangt af van de 
hoogte en het inkomen dat je ontvangt.



Vragen naar aanleiding van het ZZP Stappenplan?

www.lbv.nl
088-2663000

lbv@lbv.nl


