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Stappenplan: in 10 stappen een eigen bedrijf

Bij het starten van een eigen bedrijf komt veel kijken: de inschrijving bij de KVK, het openen van 
een zakelijke rekening of het afsluiten van verzekeringen. Om u verder te helpen, hebben wij 
de belangrijkste stappen op een rijtje gezet. Zo kunt u zich richten op het najagen van kansen.

Maak een ondernemingsplan
Heeft u al nagedacht over hoe u wilt ondernemen? Schep duidelijkheid met een 
ondernemersplan. Hierin stelt u vragen, zoals:

- Ga ik als zzp’er aan de slag of neem ik personeel aan?
- Word ik bedrijfsleider of besteed ik dat uit?

Bedenk een bedrijfsnaam
Een bedrijfsnaam moet het juiste gevoel oproepen, goed te onthouden en niet 
te moeilijk te spellen zijn. Verder mag de naam niet al bestaan: controleer dit 
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK)! Bedenk dat de 
naam ook onderdeel wordt van het internetadres van uw website.

Kies een rechtsvorm
De rechtsvorm die u kiest, bepaalt onder meer uw 
belastingverplichtingen en wie aansprakelijk is in het geval uw bedrijf 
schulden maakt. Een overzicht van de mogelijkheden en daarbij behorende 
voorwaarden vindt u op Ondernemersplein.nl.

Schrijf uw bedrijf in bij de Kamer van Koophandel
Iedere onderneming in Nederland moet geregistreerd staan in het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel (KVK). Inschrijven kan vanaf één week voordat u 
start met uw bedrijf tot uiterlijk 1 week na de start. U maakt daarvoor online een 
afspraak bij een KVK-kantoor bij u in de buurt. 

Open een zakelijke rekening
Het openen van een zakelijke rekening is niet verplicht, maar 
biedt wel voordelen. Zo is het makkelijker om uw administratie overzichtelijk 
te houden, kunt u maandelijks een bedrag opzij zetten voor afdrachten en 
bijdragen én voldoet u aan de vraag van een eventuele boekhouder. Sluit 
bijvoorbeeld een zakelijke rekening af bij onze partner ABN AMRO. 
Kijk of u financiering nodig heeft

Om een eigen bedrijf te starten heeft u geld nodig. Heeft u zelf niet 
voldoende middelen op de bank staan? Dan kunt u overwegen geld 
te lenen, bijvoorbeeld bij onze partner ABN AMRO. In sommige 
gevallen heeft u hier een ondernemingsplan voor nodig. 

Dek uw bedrijfsrisico’s af
Het starten van een eigen bedrijf 
brengt altijd risico’s met zich mee. Laat u hier vooraf goed over 
adviseren. Sommige risico’s kunt u eenvoudig voorkomen, maar 
in andere gevallen is een zakelijke verzekering de beste optie.
 

Richt uw administratie in
U bent verplicht uw administratie bij te houden en ten minste 7 jaar te 
bewaren voor eventuele controle door de Belastingdienst. Tegenwoordig 
kunt u vrijwel alles digitaal vastleggen: in programma’s die met elkaar 
kunnen communiceren.

Laat een huisstijl en website ontwikkelen
Een huisstijl is de visuele identiteit van uw bedrijf. Daarbij kunt u denken 
aan een logo, het lettertype dat u gebruikt en andere grafische elementen. 
Ze komen ook terug op uw website: het visitekaartje van uw bedrijf. Die 
moet direct de juiste indruk maken. 

Ga op zoek naar klanten
Netwerken is het sleutelwoord. Maak een LinkedIn-pagina aan, zodat 
u ook online aan uw netwerk kunt gaan bouwen. Ga naar evenementen 
en bijeenkomsten van branchegenoten. Vertel iedereen die het wil 
horen over uw nieuwe bedrijf. 
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Hoe gaat u ondernemen?
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Als startende ondernemer komt 

er veel op u af. Veel dingen doet u 

voor de eerste keer: het schrijven van 

een ondernemingsplan, uw eerste 

belastingaangifte of het sturen van uw 

eerste factuur. In dit hoofdstuk helpen 

wij u op weg met praktische video’s en 

artikelen. 

De Eerste Keer
Video’s per onderwerp
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Hoe maak ik een ondernemingsplan?

Wanneer u een goed idee heeft voor een bedrijf, begint u het liefst morgen met ondernemen. 
Maar u wilt ook dat uw bedrijf een succes wordt. Om dat te bereiken, is een ondernemingsplan 
schrijven een belangrijke stap. Zo’n plan maakt duidelijk waar u naartoe wilt met uw bedrijf 
en wat u daarvoor nodig heeft. Wanneer u financiering gaat aanvragen voor uw bedrijf, is 
een goed onderbouwd ondernemersplan zelfs een must. In dit hoofdstuk leest u waarom en 
hoe u een ondernemingsplan maakt.

Wat is een ondernemingsplan?
Een ondernemingsplan staat ook wel bekend als ondernemersplan, bedrijfsplan of businessplan. 
Hierin beschrijft u uw bedrijfsdoelen en met welke activiteiten u die doelen wilt bereiken. Met 
een goed ondernemingsplan zet u een duidelijk koers uit voor uzelf en kunt u na een tijdje 
controleren of u nog wel de juiste kant opgaat met uw bedrijf. Heeft u de resultaten bereikt die 
u voor ogen had bij de start van uw bedrijf of moet u uw doelen bijstellen?

Waarom een ondernemingsplan?
Natuurlijk kunt u ook een bedrijf beginnen zonder eerst een ondernemingsplan te maken. Dat 
is net zoiets als op reis gaan zonder navigatie: u weet wel ongeveer waar u heen wilt, maar u 
weet niet precies hoe u er moet komen. Een goed ondernemersplan biedt u niet alleen inzicht 
in uw doelen, maar ook in de haalbaarheid van uw onderneming. Bovendien willen zakelijke 
partijen, zoals banken en verzekeraars, graag weten wat uw plannen voor uw bedrijf zijn 
voordat ze met u in zee gaan.

Hoe schrijft u een ondernemingsplan?
Voordat u een ondernemingsplan gaat schrijven, bepaalt u eerst het doel en de doelgroep. 
Schrijft u alleen voor uzelf of ook voor mogelijke partners of investeerders? Wanneer u het 
bedrijfsplan ook voor anderen schrijft, moet het vanzelfsprekend een professionelere uitstraling 
krijgen dan een document dat alleen voor uzelf is bestemd. 

Heeft u het ondernemingsplan af?
Bent u tevreden over de opzet van uw ondernemingsplan? Laat het dan aan een partner, collega 
of compagnon lezen. Vraag om feedback over de indruk die uw plan wekt. Staan er nog typfouten 
in? Is uw plan compleet? Vergeet niet het logo van uw bedrijf en de datum op de voorkant te 
zetten. Bedenk verder dat een ondernemersplan nooit helemaal af is. De werkelijkheid pakt 
immers altijd net iets anders uit, waardoor u uw koers regelmatig moet corrigeren om uw 
doelen te halen. Dat betekent dat u uw ondernemingsplan ook regelmatig bij moet werken. 

Wat staat er in een ondernemingsplan? 
In een ondernemingsplan beschrijft u dus wat u gaat doen, met wie, voor wie, hoe u 
dat gaat doen en wat u daarvoor nodig heeft. Hieronder vindt u een korte beschrijving 
van de belangrijkste onderdelen. Een sterk ondernemersplan bevat een:

� Samenvatting
  Externe partijen kijken altijd eerst naar de 

samenvatting van uw bedrijfsplan. Als die 
een goede indruk wekt, lezen ze verder. 
Schrijf eerst het ondernemersplan en maak 
als laatste een samenvatting van hooguit 
één A4’tje met de hoofdpunten van uw 
bedrijfsplan.

�	 Beschrijving van uzelf als ondernemer
  Dit onderdeel is vooral belangrijk als u 

uw ondernemingsplan ook voor externe 
partijen schrijft. Die willen graag meer over 
u weten. Wat is uw ervaring? Wat weet u 
van ondernemen? Maar ook voor uzelf is het 
goed om uw ondernemersvaardigheden te 
beschrijven. Zo krijgt u duidelijk welke rol 
in uw bedrijf het beste bij u past. 

 
�	 Beschrijving van uw bedrijf
  In dit onderdeel van uw bedrijfsplan beschrijft 

u tot in detail wat voor onderneming u voor 
ogen heeft. Welke producten of diensten 
gaat u verkopen en aan wie? Welke 
rechtsvorm kiest u? Hoe gaat uw bedrijf 
heten? Vergeet niet te beschrijven wat uw 
drijfveren zijn om dit bedrijf te beginnen. 

�	 Beschrijving van de markt
  In dit onderdeel van uw ondernemingsplan 

beschrijft u het huidige ondernemersklimaat 
in de sector en de branche waarin u gaat 
ondernemen. Hoe is op dit moment de 
economische situatie in die markt? Is er 
belangstelling voor uw producten en/of 
diensten? Is die er vanuit het buitenland? 
Hoe groot is de concurrentie? Is er personeel 
te vinden? Op Insights, het kennisplatform 
voor sectorinformatie en trends, vindt u 
heel veel informatie.

�	 Marketingplan
  Een bedrijf starten is niet zo moeilijk: het laten 

groeien, dát is de echte uitdaging. Heeft u al 
nagedacht over hoe u uw product of dienst 
onder de aandacht brengt van uw klanten? 
Zo niet, dan helpt een marketingplan u 
daarbij. Beschrijf in dit onderdeel van uw 
ondernemingsplan uw marketingdoelen: 
hoe en bij wie wilt u bekend staan? En via 
welke marketingkanalen gaat u die doelen 
bereiken?

�	 Financieel plan
  In dit onderdeel van uw ondernemingsplan 

beschrijft u hoe u uw bedrijf gaat financieren. 
Gebruikt u daarvoor eigen vermogen? Of 
vraagt u financiering aan de bank en/of 
investeerders? Maak een begroting waarin 
u zo goed mogelijk beschrijft welke kosten 
u verwacht en welke inkomsten. 

�	 Risicobeheersing
  In dit onderdeel beschrijft u hoe u omgaat 

met risico’s en verantwoordelijkheden. 
Welke verzekeringen of vergunningen 
heeft u nodig om probleemloos te kunnen 
ondernemen? Hoe garandeert u continuïteit 
na onvoorziene gebeurtenissen, zoals een 
brand of ongeval van een medewerker? 
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Hoe maak ik een factuur?

U heeft uw eerste klus als ondernemer afgerond. Tijd om de vruchten te plukken: u mag uw 
klant een factuur sturen. Wanneer u een correcte en aantrekkelijke factuur opstelt, vergroot 
u daarmee de kans op een snelle betaling. Maar hoe maakt u een factuur? In dit hoofdstuk 
geven wij u het antwoord. 

Btw
Wanneer u een factuur maakt, zet u daar het 
totaal door de klant verschuldigde bedrag op, 
met en zonder btw. Geef duidelijk aan welk 
btw-tarief u rekent en bereken vervolgens het 
totaalbedrag inclusief btw. Het totaalbedrag is 
het bedrag dat uw klant naar u moet overmaken.

Hoe verstuurt u uw factuur?
U mag zelf bepalen of u uw facturen digitaal of 
op papier verstuurt. Steeds meer ondernemers 
maken een digitale factuur: zij sturen een pdf 
via e-mail. Wanneer u opdrachten uitvoert 
voor de Rijksoverheid, bent u verplicht een 
elektronische factuur (e-factuur) te versturen. 
Dat is meer dan een pdf: het is een digitale 
factuur in XML-formaat. Op een e-factuur 
staan de vereiste gegevens altijd op een 
vaste plek met een eigen codering. Daardoor 
kan uw klant de factuur eenvoudiger in de 
factuuradministratie opnemen.

Software of met de hand?
U kunt handmatig een factuur maken, op basis 
van een zelfgemaakt of een bestaand sjabloon. 
Word en Excel bieden ook factuursjablonen, 
maar die zijn niet voor elk bedrijf geschikt. Het 
voordeel van een geautomatiseerd sjabloon is 
dat de formules het rekenwerk voor u doen. 
Dat vermindert de kans op rekenfouten. U kunt 
ook een boekhoudprogramma gebruiken om uw 
facturen te maken. Een dergelijk programma 
maakt automatisch oplopende factuurnummers 
aan, zorgt voor juiste en volledige informatie 
en een overzichtelijke opmaak. 

Snelle betaling
Bij het opstellen van uw factuur, kunt u op 
verschillende manieren zorgen dat uw klant 
de factuur zo snel mogelijk betaalt. 

De juiste informatie op de juiste plek
Bedenk bij het maken van uw factuur dat 
steeds meer bedrijven, vooral de wat grotere, 
scan- en herkensoftware gebruiken om 
facturen in te boeken. Die software herkent 
uw bedrijfsgegevens en voert uw factuur 
automatisch in het betaal- en boekhoudsysteem 
van uw klant in. Ook voor bedrijven die facturen 
handmatig verwerken, is het prettig om een 
overzichtelijke factuur te ontvangen.

Een duidelijke en aantrekkelijk opmaak
Aansluitend op de vorige alinea: een heldere 
opmaak vergroot de herkenbaarheid van uw 
factuur. Zwarte letters op een witte achtergrond 
werken het beste. Laat het sjabloon eenmalig 
door een vormgever opmaken in uw huisstijl 
met logo: daarmee krijgt uw factuur een 
professionele uitstraling. 

Een duidelijke betalingstermijn
Vergeet bij het maken van uw factuur niet 
om duidelijk te vermelden hoe snel uw 
opdrachtgever deze moet voldoen. Bijvoorbeeld 
binnen twee weken of 30 dagen. Heeft u een 
krappe cashflow? Dan kunt u overwegen uw 
opdrachtgevers korting te bieden bij een snelle 
betaling. 

Bewaarplicht
Tot slot nog dit: nadat u de factuur heeft 
gemaakt en verstuurd, moet u die verplicht 7 
jaar bewaren. Dat vraagt de Belastingdienst 
van u: zij moet in die periode uw administratie 
kunnen controleren. 

Wanneer stuurt u een factuur?
Een eigen bedrijf starten heeft vaak één doel: 
goederen en diensten leveren. U maakt een 
factuur wanneer u dit heeft gedaan. U verstuurt 
uw rekening zo snel mogelijk na afronding van de 
opdracht; uiterlijk op de 15e dag van de maand 
na de maand waarin u uw goederen of diensten 
heeft geleverd.

Wat moet er verplicht op uw factuur staan?
Een factuur maken is meer dan de rekening 
opmaken voor uw klant. U moet met uw factuur ook 
aan een aantal eisen voldoen. De Belastingdienst 
verplicht u bijvoorbeeld een aantal onderdelen 
op uw factuur te zetten, voordat u deze mag 
opnemen in uw btw-administratie.

Welke bedragen zet u op de factuur?
Wanneer u een factuur maakt, moet u vooral 
weten welke prijs u mag rekenen. In de meeste 
gevallen maakt u daar voor uitvoering van de 
opdracht afspraken over. Uw opdrachtgever 
moet in ieder geval vooraf weten wat uw prijzen 
of tarieven zijn. 

Vooraf duidelijkheid met een offerte 
In veel gevallen vraagt de klant vooraf om een 
offerte: een prijsopgave. Daarin maakt u een 
inschatting van de hoeveelheid uren of dagen 
die u gaat besteden en/of van de materialen 
die u gaat gebruiken en tegen welke prijs. In 
sommige gevallen spreekt u een vaste prijs af, 
ongeacht het aantal uur dat u besteedt of de 
materialen die u gebruikt.

Zet in ieder geval op uw factuur:

� De naam- en adresgegevens van uw bedrijf

� De naam- en adresgegevens van uw klant

� Uw btw-identificatienummer 

� Uw KVK-nummer

�  De factuurdatum (de datum waarop u de 
factuur verstuurt)

� Een uniek en oplopend factuurnummer

� De goederen of diensten die u levert 

� De datum van levering

�  Hoeveel goederen of uren u in rekening brengt

�  De btw die u over uw goederen of uren rekent

�  Op deze webpagina van de Belastingdienst 
vindt u meer informatie over de eisen voor 
het maken van een factuur.

Op de website van de Belastingdienst vindt u 
meer informatie over de eisen voor het maken 
van een factuur.
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 Hoe maak ik een factuur?

Vermeld de volledige naam- en adresge-
gevens van uw klant (vestigingsadres). 
Is de afdeling bij u bekend? Zet die er 
dan bij.

Door een betalingstermijn te noemen, 
vergroot u de kans op een snelle be-
taling.

Zet hier de volledige naam- 
en adresgegevens van uw bedrijf, uw 
btw-identificatienummer, uw IBAN-num-
mer en (eventueel) uw KVK-nummer. 

Omschrijf kort waar u de factuur voor 
stuurt. Vermeld de factuurnummer en de 
verzenddatum. Heeft u een kostenplaats 
of referentienummer gekregen van uw 
klant? Zet die er dan bij.

Het is voor de ontvanger fijn om direct 
te zien dat het om een factuur gaat.

Vermeld het totaalbedrag exclusief (sub-
totaal) en inclusief btw (totaal).



Hoe doe ik belastingaangifte?

Als ondernemer krijgt u veel vrijheid, maar ook nieuwe verplichtingen. U moet bijvoorbeeld 
zelf inkomstenbelasting en omzetbelasting (btw) afdragen. Ook moet u zelf de Belastingdienst 
laten weten hoeveel belasting u moet betalen. Dat doet u via de belastingaangifte. In dit 
hoofdstuk leest u hoe u als startende ondernemer belastingaangifte doet.

Voor welke belasting(en) moet ik aangifte doen?
Een bedrijf starten geeft veel vrijheid, maar ook plichten. Wanneer u uw bedrijf heeft inge-
schreven in het Handelsregister, geeft de Kamer van Koophandel uw gegevens door aan de 
Belastingdienst. Die bepaalt vervolgens of u inkomstenbelasting en/of omzetbelasting (btw) 
moet betalen. Dan moet u daarvoor belastingaangifte doen. U kunt nu al zelf controleren of u 
aan de voorwaarden voldoet via de OndernemersCheck van de Belastingdienst. Wanneer u 
geen inkomstenbelasting hoeft te betalen, moet u misschien wél btw afdragen. Bijvoorbeeld 
wanneer u wel omzet heeft, maar geen of weinig winst maakt. Heeft u als rechtsvorm voor een 
bv gekozen? Dan moet u ook vennootschapsbelasting afdragen.

Meer informatie over belastingverplichtingen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Wanneer moet ik belastingaangifte doen? 
Aangifte inkomstenbelasting doet u eens per jaar: vóór 1 mei. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt 
u uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Voor de omzetbelasting doet u per maand, kwartaal 
of per jaar aangifte. De meeste ondernemers doen hiervoor elk kwartaal belastingaangifte. 
De Belastingdienst stuurt u de eerste keer automatisch een bericht dat u btw-aangifte moet 
doen. Daarna moet u er zelf aan denken. Wanneer u de btw-aangifte meer dan een week te 
laat indient, krijgt u een boete. 

Hoe doe ik btw-aangifte?
Btw staat voor ‘belasting toegevoegde waarde’. Het is de belasting die u betaalt over uw om-
zet. U berekent de btw in de prijs voor uw goederen of diensten. De meeste ondernemers zijn 
verplicht 21% btw (het zogenoemde ‘hoge tarief’) te heffen, sommige ondernemers 9%. Op de 
website van de Belastingdienst vindt u voor welke diensten het 9%-tarief geldt. 

Online belastingaangifte doen
Aangifte voor de omzetbelasting doet u digitaal. Na inschrijving bij de KvK ontvangt u van de 
Belastingdienst uw inloggegevens voor Mijn Belastingdienst Zakelijk. Daar vindt u het online 
aangifteformulier. Hierop vult u in hoeveel u heeft verdiend het afgelopen tijdvak en hoeveel 
btw u daarover heeft ontvangen. De btw die u zelf betaalt over zakelijke kosten mag u meestal 
aftrekken: dat heet de ‘voorbelasting’. Op deze webpagina van de Belastingdienst ziet u welke 
btw u als voorbelasting mag aftrekken.

 
Btw betalen
Met alleen belastingaangifte doen voor de btw bent u er nog niet. U moet het berekende bedrag 
ook daadwerkelijk overmaken naar de Belastingdienst. Dat doet u met vermelding van het 
aangiftenummer dat u op het aangifteformulier vindt. Doe dat vóór het einde van de maand na 
het tijdvak waar u belastingaangifte over doet. Want ook voor te laat betalen krijgt u een boete. 

Hoe doe ik aangifte inkomstenbelasting?
Werknemers betalen belasting over hun salaris, ondernemers doen dat over hun winst. U 
berekent uw belastbare inkomen door al uw inkomsten op te tellen en daar alle aftrekposten 
vanaf te trekken. Aftrekposten zijn er in drie categorieën: 

1. privé (uw hypotheekrente bijvoorbeeld)
2. zakelijk (zoals de kosten voor onderhoud van uw website)
3. fiscaal (zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling)

Met de aangifte inkomstenbelasting, doet u ook meteen aangifte voor de inkomensafhanke-
lijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is een jaarlijks variërend percentage van uw 
belastbare winst. De Belastingdienst stelt ook jaarlijks een maximumbedrag vast waarover 
ze de Zvw berekent. 

Online belastingaangifte doen
U kunt op verschillende manieren digitaal aangifte doen voor de inkomstenbelasting:
�    met aangifte- of administratiesoftware
�   via een fiscaal dienstverlener, zoals een accountant of een belastingadviseur

Inkomstenbelasting betalen
Nadat u aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan, berekent de Belastingdienst op basis van 
uw aangifte hoeveel belasting u moet betalen. U krijgt eerst een voorlopige aanslag en later 
een definitieve. In die aanslag staat hoe en voor welke datum u de verschuldigde belasting 
moet overmaken. 

Doe ik zelf belastingaangifte of besteed ik dat uit? 
Al met al is aangifte doen van omzet- en inkomstenbelasting best een ingewikkelde en tijd-
rovende bezigheid. Vooral omdat de fiscale wet- en regelgeving jaarlijks verandert. Door een 
boekhouder of accountant in te huren, weet u zeker dat uw aangifte volgens de laatste regels 
gebeurt. Bovendien zorgt uw boekhouder of accountant ervoor dat u maximaal profiteert van 
de belastingvoordelen voor ondernemers. Zeker voor startende ondernemers kan deze manier 
van belastingaangifte doen uitkomst bieden.  
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/ondernemer
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/diensten_9_btw/diensten_met_9_btw
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/inloggen-voor-ondernemers
https://www.rvo.nl/


Welke rechtsvorm kies ik: een bv of eenmanszaak?

Twijfelt u tussen een bv en een eenmanszaak? In dit hoofdstuk, geschreven door onze partner 
Koppel Belastingadvies, vindt u een checklist om u te helpen de juiste rechtsvorm te kiezen. 
Ook bespreken zij drie motieven om een eenmanszaak om te zetten in een bv.

Checklist: bv of eenmanszaak?
Twijfelt u tussen een bv en een eenmanszaak of vof? Gebruik dan onderstaande checklist. Iedere 
vraag die u met ‘ja’ beantwoordt, is een (extra) reden om voor de rechtsvorm ‘besloten ven-
nootschap’ (bv) te kiezen. Kiest u vooral nee? Dan is een eenmanszaak wellicht de beste keuze.

� Loopt u het risico om voor (schade)claims privé aansprakelijk te worden gesteld?
�  Is het in uw branche beter voor uw imago om een bv te hebben dan een eenmanszaak? 

Bijvoorbeeld bij aanbestedingen?
� Vindt u dat ‘directeur (-grootaandeelhouder)’ beter op uw visitekaartje staat dan ‘eigenaar’?
� Stijgt uw onderneming hoger in (internationaal) aanzien als u een bv heeft?
� Wilt u gebruikmaken van de voordelen uit internationale verdragen voor winstallocatie?
�  Wilt u gaan emigreren zonder dat u direct hoeft af te rekenen over in eigen beheer opge-

bouwd vermogen?
�	 	Heeft u een (klein) vermogen opgebouwd in uw onderneming? En wilt u dat (op termijn) 

inzetten als pensioenvoorziening of hypotheek in eigen beheer?
 

3 Redenen om uw eenmanszaak om te zetten in een bv
Behalve financiële redenen, zijn er ook nog andere motieven denkbaar om 
een eenmanszaak of vennootschap onder firma om te zetten in een bv. We 
nemen er drie met u door.

Reden 1: Beperking van uw aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid kunt u in het algemeen met een 
verzekering afvangen. Toch kunnen conflicten 
met opdrachtgevers ertoe leiden dat een verze-
keringsmaatschappij de aansprakelijkheidstelling 
niet dekt. De gevolgen van de aansprakelijk-
heidsstelling hangen af van de rechtsvorm die u 
kiest voor uw onderneming. Is uw onderneming 
ondergebracht in een aparte rechtsvorm, zoals 
een bv?  Dat is uw aansprakelijkheid tot deze 
bv beperkt. Heeft u een eenmanszaak of ven-
nootschap onder firma? Dan bent u met zowel 
het vermogen van de onderneming als met uw 
privévermogen aansprakelijk voor eventuele 
(schade)claims.

Reden 2: Uitstraling naar binnen (en naar buiten!)
Dit motief spreekt waarschijnlijk het meest tot 
de verbeelding. Wanneer u een bv opricht, mag 
u uzelf benoemen tot ‘statutair directeur’. Deze 
titel brengt voor veel mensen een vorm van au-
toriteit en uitstraling met zich mee. In sommige 
situaties heeft dat positieve consequenties: een 
gunstigere prijsstelling van financiële diensten 
bijvoorbeeld. Er wordt psychologisch namelijk 
meer waarde en een hogere continuïteitsgarantie 
aan een bv toegekend. Veel mensen schatten 
de risico’s van een bv lager in dan van een 
eenmanszaak.

Voordeel bij aanbestedingen
Gaat u een aanbestedingsproject aan? Dan kijkt 
de aanbestedende partij vaak naar de rechtsvorm 
van de onderneming. In de praktijk blijkt (nog 
steeds) dat een bv meer vertrouwen wekt dan 
een éénmanszaak. Een aanbestedingspartij 
die een bv is, wordt vaker beschouwd als een 
serieuze partij.

Reden 3: Eenvoudiger en voordeliger opvolging 
regelen
Iedere ondernemer moet een keer stoppen 
met werken: op een zelfgekozen moment of 
‘gedwongen’ door Moeder Natuur. In het eerste 
geval kan hij rekening houden met een eventuele 
opvolging van de onderneming. De rechtsvorm 
van een onderneming bepaalt de complexiteit 
van opvolging. Moet er een opvolger voor de 
organisatie met als rechtsvorm eenmanszaak 
of vof komen? Dan vraagt die opvolging meestal 
veel meer handelingen dan voor een bv. 

Bovendien zijn er bij een bv belastingvrijstellin-
gen beschikbaar om de onderneming voor te 
bereiden op de feitelijke opvolging. Bijvoorbeeld 
door de bv op te delen in meerdere bv’s. Om 
alle fiscale voordelen optimaal te benutten, kan 
een (opvolgings-)traject soms een aantal jaar 
(lees: ‘belastingtermijnen’) duren. Een goede 
voorbereiding is dan ook essentieel.
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Verzekeringen 

voor startende 
ondernemers
Meer informatie? Ga naar abnamroverzekeringen.nl/starters

Als startende ondernemer kunt u aansprakelijk 
worden gesteld voor zaak- of persoonsschade. Een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) beschermt 
uw bedrijf tegen de wettelijke verplichting om deze te 
vergoeden.

Aanvullende verzekeringen

Beroepsaansprakelijkheid
Beschermt tegen hoge kosten bij schadeclaims door 
beroepsfouten

Bestuurdersaansprakelijkheid 
Voor schade door een bestuurlijke fout van uzelf of uw 
medebestuurders

Andere veelgekozen verzekeringen

Zakelijke auto
Vangt financiële tegenvallers op bij schade aan of door 
uw personen- of bestelauto

Inventaris en goederen
Vergoedt schade aan inventaris en goederen (grondstoffen, 
hulpstoffen en voor de verkoop)

Collectieve ongevallen
Keert uit wanneer u (of uw werknemer) door een ongeval 
blijvend invalide raakt of overlijdt 

Zakelijke rechtsbijstand
Krijg juridische hulp bij een conflict tijdens het uitoefenen 
van uw bedrijfsactiviteit

Zakelijke elektronica
Vergoedt schade aan uw elektronica, waaronder: 
computers, laptops en telefooninstallaties.

Meest gekozen: 
aansprakelijkheid voor bedrijven

Als kersverse ondernemer wilt u graag veilig en gezond aan uw bedrijf bouwen. 
Daar helpen wij u natuurlijk graag bij. In dit laatste hoofdstuk leest u welke 
verzekeringen startende ondernemers het vaakst afsluiten.
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http://abnamroverzekeringen.nl/starters
https://www.bouwendnederland.nl/service/praktische-tools/modellen-en-modelcontracten
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