
 

 

Eenvoudig  

je bedrijf starten 
 

 

 

 

 

Een handig e-book over 

het kiezen van een rechtsvorm, 

benodigde juridische documenten, 

administratie en tips. 

 

 

 

 



 

 

Introductie 

Een bedrijf opzetten is eigenlijk vrij eenvoudig. Je schrijft je in bij de KVK en 

kunt aan de slag. Alleen… voor de inschrijving moet je al behoorlijk wat 

fundamentele keuzes maken. Dat maakt het iets minder makkelijk. Daar komt 

nog bij dat op veel verschillende plaatsen informatie te vinden is en deze 

informatie vaak tegenstrijdig is. Behoorlijk frustrerend! 

Met dit e-book geven we je een eenvoudige handleiding voor de juridische 

aspecten die naar voren komen bij de keuzes die je moet maken. Zo weet je 

waar jouw keuzes invloed op hebben! Mocht je na het lezen van dit e-book nog 

vragen hebben, dan horen we het graag via de chat op onze website of stuur 

ons een e-mail op e-book@eenvoudigrecht.nl. 

 

De eerste juridische keuze die je moet maken heeft te maken met de 

rechtsvorm van het bedrijf. Daarom vind je in het eerste hoofdstuk een 

overzicht van de meest voorkomende rechtsvormen en de kenmerken die 

horen bij deze rechtsvormen. Met behulp van onze eenvoudige tabel kies je 

heel snel een rechtsvorm die past bij jouw situatie! 

In hoofdstuk twee leer je welke juridische documenten je precies nodig hebt 

voor jouw bedrijf. Dat is namelijk vooral afhankelijk van de gekozen 

rechtsvorm. Ook leer je in dit hoofdstuk waarom je bepaalde juridische 

documenten nodig hebt en hoe ze jou van dienst zijn. 

In het laatste hoofdstuk geven we een korte beschrijving van algemene 

aandachtspunten en plichten die horen bij (het opzetten van) een bedrijf. We 

hebben het onder andere over fiscale verplichtingen en vergunningen. 

Als extra bonus hebben we alle antwoorden op vragen die ons regelmatig 

gesteld worden voor je op een rij gezet. Daar zit voor jou vast ook waardevolle 

informatie bij. 

 

 

© versie maart 2022  



 

1. Rechtsvormen 
Met behulp van onderstaande tabel kom je er snel achter welke rechtsvorm 

past bij jouw bedrijf. Onder ‘Toelichting keuze rechtsvorm’ staat uitleg over de 

vragen die in deze tabel staan. Verder in dit hoofdstuk vind je de kenmerken 

van de meest voorkomende rechtsvormen. 

 

Met hoeveel 
mensen ga je het 
bedrijf starten? 

Wat is het risico 
betreffende 
aansprakelijkheid 
en hoogte 
schade? 

Hoeveel winst 
verwacht je 
ongeveer in het 
eerste en tweede 
jaar? 
 

Rechtsvorm 

Eén Laag < €110.000,- Eenmanszaak 

Eén Laag > €110.000,- BV 
Eén Laag Het doel is niet 

om winst te 
maken 

Stichting 

Eén Hoog < €110.000,- Eenmanszaak of 
BV 

Eén Hoog > €110.000,- BV 
Eén Hoog Het doel is niet 

om winst te 
maken 

Stichting 

Meer dan één Laag < €110.000,- VOF 
Meer dan één Laag > €110.000,- BV 

Meer dan één Laag Het doel is niet 
om winst te 
maken 

Vereniging of 
Stichting 

Meer dan één Hoog < €110.000,- VOF of BV 

Meer dan één Hoog > €110.000,- BV 
Meer dan één Hoog Het doel is niet 

om winst te 
maken 

Vereniging of 
Stichting 

 

  



 

Toelichting keuze rechtsvorm 

Bij de keuze voor een rechtsvorm zijn vier vragen van belang: 

- Met hoeveel mensen ga je het bedrijf opzetten? 

- Hoeveel risico loop je met je bedrijf? 

- Welke rechtsvorm is fiscaal aantrekkelijk? 

- Wil je een commercieel bedrijf opzetten? 

 

Met hoeveel mensen ga je het bedrijf opzetten? 

Wanneer je in je eentje een bedrijf opzet kun je kiezen voor een eenmanszaak 

(ZZP’er en freelancer) of een BV. Wanneer je met meerdere mensen een 

bedrijf opricht heb je meer mogelijkheden, namelijk een vennootschap onder 

firma (VOF), BV, vereniging of stichting. 

 

Hoeveel risico loop je met je bedrijf? 

Een belangrijk aspect bij de rechtsvormen voor bedrijven is de 

rechtspersoonlijkheid. Een eenmanszaak en een vennootschap onder firma 

(VOF)  hebben geen rechtspersoonlijkheid. De BV, vereniging en stichting 

hebben wel rechtspersoonlijkheid. 

 

In het kort het verschil tussen rechtsvormen mét en zonder 

rechtspersoonlijkheid:  

Met een bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid loop je het risico dat schuldeisers 

je persoonlijke bezittingen aan kunnen spreken. Het persoonlijk vermogen van 

een ondernemer is in dit geval dus ook aansprakelijk. Als het bedrijf meer 

schulden dan vermogen heeft, kan het privévermogen van de ondernemer 

worden aangesproken.  

Bij rechtsvormen mét rechtspersoonlijkheid zijn je persoonlijke bezittingen 

afgeschermd. Het bedrijf wordt dan vanuit de wet als ‘persoon’ gezien en het 

bedrijf kan rechtshandelingen verrichten. Het bedrijf kan bijvoorbeeld een 

pand kopen en overeenkomsten aangaan. Het bedrijf heeft onafhankelijke 

rechten en plichten.  



 

Hoe groter het risico op schade waarvoor je bedrijf aansprakelijk kan worden 

gesteld, des te logischer is de keus om een bedrijf met rechtspersoonlijkheid 

op te zetten. 

 
Moet je per se een bedrijf met rechtspersoonlijkheid opzetten om je 

privévermogen veilig te stellen? 

Nee, je kunt jouw zakelijke aansprakelijkheid ook heel goed beperken met 

goede algemene voorwaarden en een bedrijfs- en 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hierbij is het vooral van belang om te 

kijken hoeveel eigen vermogen je hebt en wat de risico’s zijn dat je voor een 

groot bedrag aansprakelijk wordt gesteld. Per risico moet je onderzoeken hoe 

groot de kans is dat dat risico zich voordoet, welk bedrag ermee gemoeid is én 

in hoeverre dit aan jouw bedrijf is toe te rekenen.  

Voorbeeld: Je bent coach. Er zal niet snel sprake zijn van financiële schade 

doordat jij iemand verkeerd advies geeft. Mocht er schade ontstaan, dan zal de 

schade niet erg hoog zijn. Een klant blijft altijd zelf verantwoordelijk, dus de 

schade zal niet snel aan jouw bedrijf kunnen worden toegerekend. Een 

eenmanszaak met de juiste algemene voorwaarden is voldoende om een 

eventueel risico te dekken. 

Voorbeeld: Je bent boekhouder en je maakt een grote fout in de boekhouding 

van een klant. Deze fout kan leiden tot een hoge financiële schade voor je 

klant, waar jij aansprakelijk voor gesteld kunt worden. Voor een boekhouder 

zijn de juiste algemene voorwaarden en een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Ook kan een boekhouder ervoor 

kiezen om een bedrijf met rechtspersoonlijkheid op te zetten om het 

privévermogen van de boekhouder beter te beschermen.  

 

Welke rechtsvorm is fiscaal aantrekkelijk? 

De hoeveelheid winst die je verwacht te behalen is een eenvoudige indicator 

om te bepalen welke rechtsvorm fiscaal aantrekkelijk is. Laten we voor het 

gemak zeggen dat een winst van ongeveer € 110.000,- het omslagpunt is.  

Verwacht je minder dan € 110.000,- winst per jaar? Dan is het fiscaal 

aantrekkelijker om een eenmanszaak of vennootschap onder firma op te 



 

zetten. Dit heeft voornamelijk te maken met de belastingvoordelen die horen 

bij deze rechtsvormen zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB 

winstaftrek. Met een winst boven € 110.000,- per jaar is het fiscaal vaak 

voordeliger om een BV op te zetten. 

 

Wil je een commercieel bedrijf opzetten? 

Wil je een commercieel bedrijf opzetten en winst maken? Dan kies je in ieder 

geval niet voor een vereniging of stichting.  

Heb je een wens of doel en wil je dit samen met anderen bereiken? Je wilt 

bijvoorbeeld samen sporten, muziek maken, de natuur beschermen? Dan kun 

je kiezen voor een vereniging.  

Heb je een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel? Dan kun je alleen of samen 

met anderen een stichting opzetten. Eventuele winst van de stichting gebruik 

je om het doel van de stichting te bereiken. 

 

Belangrijkste kenmerken rechtsvormen 

De meest voorkomende rechtsvorm in Nederland is de eenmanszaak (daarvan 

zijn er meer dan 1.200.000). Op de tweede plaats staat de BV (meer dan 

375.000) en als derde de VOF (meer dan 175.000).  

Hieronder hebben we de kenmerken van de meest voorkomende 

rechtsvormen voor je op een rij gezet. Het is overigens bij alle rechtsvormen 

mogelijk om personeel in dienst te nemen.  

 

Eenmanszaak (ZZP’er en freelancer) 

- ZZP’er of freelancer zijn geen rechtsvormen maar vallen onder de 

rechtsvorm eenmanszaak; 

- Een eenmanszaak heeft één eigenaar; 

- De eenmanszaak kun je zelf inschrijven bij de Kamer van Koophandel; 

- De eigenaar betaalt inkomstenbelasting over de winst; 



 

- Er is geen onderscheid tussen zakelijk en persoonlijk vermogen 

(rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid), dus de eigenaar is ook 

aansprakelijk met zijn persoonlijk vermogen. 

 

Vennootschap onder firma (VOF) 

- De vennootschap onder firma wordt opgericht met 2 of meer mensen 

(die noemen we vennoten); 

- Een vennootschap onder firma kun je met de vennoten inschrijven bij de 

Kamer van Koophandel; 

- De vennoten brengen geld, kennis of arbeid in; 

- Afspraken tussen de vennoten worden opgenomen in een 

vennootschapsovereenkomst; 

- Iedere vennoot deelt in de winst en betaalt inkomstenbelasting over zijn 

of haar deel van de winst; 

- Elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de 

vennootschap onder firma, ook met zijn of haar privévermogen 

(rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid). 

 

Besloten vennootschap (BV) 

- Een besloten vennootschap kan worden opgericht door één of meerdere 

mensen; 

- Een notaris stelt de statuten voor de besloten vennootschap op en 

schrijft de besloten vennootschap in bij de Kamer van Koophandel; 

- Door de rechtspersoonlijkheid van de besloten vennootschap is de 

besloten vennootschap aansprakelijk (rechtsvorm mét 

rechtspersoonlijkheid); 

- Het kapitaal van de besloten vennootschap is verdeeld in aandelen die 

op naam  geregistreerd staan; 

- Afspraken tussen de aandeelhouders zijn opgenomen in de statuten van 

de BV en in een aanvullende aandeelhoudersovereenkomst; 

- Er wordt vennootschapsbelasting betaald over de winst van de besloten 

vennootschap. 

 

  



 

Vereniging 

- Een vereniging heeft rechtspersoonlijkheid en heeft meerdere leden; 

- De vereniging wordt opgezet om een wens of doel samen met anderen 

te bereiken zoals bijvoorbeeld muziek maken, samen sporten, natuur 

beschermen, appartementsgebouw onderhouden, etc.; 

- Een vereniging met een onderneming mag winst maken. De winst wordt 

gebruikt voor het doel van de vereniging en mag niet onder de leden 

worden verdeeld; 

- Bestuursleden zijn niet aansprakelijk als er statuten zijn opgesteld en de 

vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij zijn wél 

hoofdelijk aansprakelijk als de vereniging niet is ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel en als er geen statuten zijn. 

 

Stichting 

- Een stichting heeft rechtspersoonlijkheid, maar geen leden; 

- De stichting wordt meestal opgezet voor een sociaal of idealistisch doel 

zoals bijvoorbeeld financiële ondersteuning van mensen, bescherming 

van natuurgebieden en dieren, etc.; 

- Een stichting mag winst maken, maar daar gelden wel strikte 

voorwaarden voor; 

- In uitzonderlijke gevallen moet een stichting vennootschapsbelasting 

betalen over de winst. 

 

Holdingstructuur 

- Een holdingstructuur is geen aparte rechtsvorm, maar bestaat uit 

meerdere bedrijven die verschillende rechtsvormen kunnen hebben; 

- De holdingstructuur wordt vaak gebruikt om fiscale redenen; 

- Ook wordt de holdingstructuur opgezet om bezittingen (bijvoorbeeld 

machines of intellectueel eigendom) veilig te stellen; 

- Wanneer meerdere mensen samen een bedrijf opzetten kan een 

holdingstructuur meer vrijheid geven aan de mensen die samenwerken. 

Zakelijke partners kunnen dan namelijk zelf kiezen wat zij met de 

dividendinkomsten van de werk-BV doen. Hierover hoeven ze niet 

steeds te overleggen.  



 

2. Welke juridische documenten heb jij 

nodig? 
In de onderstaande tabel zie je welke juridische basisdocumenten je nodig 

hebt per rechtsvorm. Daarna leggen we je uit waarom je deze documenten 

nodig hebt én wat de documenten precies inhouden. 

 

 Eenmans-
zaak 

ZZP’er 
Free-
lancer 

Webshop VOF BV Holding Vereniging 

Algemene 
voorwaarden 

x x x x x x  

Privacyverklaring x x x x x x x 
Verwerkings-
register 

x x x x x x x 

Disclaimers x x x x x x x 

Cookieverklaring x x x x x x x 
Koopovereenkomst x   x x x  

Overeenkomst van 
opdracht 

 x      

VOF contract    x    

Aandeelhouders-
overeenkomst 

    x x  

Rekening-courant 
overeenkomst 

    x x  

Arbeids-
overeenkomst 
(DGA) 

    x x  

Management-
overeenkomst 

     x  

 

 

  



 

Aandeelhoudersovereenkomst 

Een aandeelhoudersovereenkomst wordt, meestal bij de oprichting van een 

BV, gesloten tussen alle aandeelhouders van een BV. De 

aandeelhoudersovereenkomst is een aanvulling op de statuten van de BV. In 

de aandeelhoudersovereenkomst worden zaken geregeld als stemrecht, 

uitkeren van dividend, besluiten van bestuurders, concurrentie- en 

relatiebeding, tag along, drag along, etc.  

De inhoud van deze overeenkomst is vertrouwelijk, in tegenstelling tot de 

statuten van de BV die openbaar zijn. Met een aandeelhoudersovereenkomst 

worden conflicten over besluitvorming, uitgaven, aangaan van 

overeenkomsten, etc. voorkomen. Het aanpassen van de afspraken in een 

aandeelhoudersovereenkomst is een stuk minder omslachtig dan het 

aanpassen van de statuten van de vennootschap. Je hebt namelijk geen notaris 

nodig om de afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst te wijzigen! 

Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden worden ook wel de ‘kleine lettertjes’ genoemd. 

Eigenlijk zijn het gewoon afspraken tussen jou en jouw klant. De algemene 

voorwaarden gaan onder andere over aansprakelijkheid, de wijze van betaling, 

garanties en het intellectueel eigendom.  

Met algemene voorwaarden zorg je ervoor dat jouw aansprakelijkheid beperkt 

is. Omdat je de afspraken die je standaard wilt maken in de algemene 

voorwaarden opneemt, hoef je deze vervolgens niet in elk afzonderlijk contract 

of overeenkomst te zetten. Scheelt weer tijd.  

Met de algemene voorwaarden maak je al veel afspraken die later niet tot 

discussies kunnen leiden, zoals bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid, het 

intellectueel eigendom, toepasselijk recht, etc. Wil je een 

aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor je bedrijf? Dan betaal je met 

goede algemene voorwaarden vaak een lagere eigen bijdrage. Ten slotte 

worden door de algemene voorwaarden ook zeer uitzonderlijke situaties 

gedekt. Bijvoorbeeld: Je hebt een product verkocht en dit is nog niet betaald 

door de klant. Opeens gaat je klant failliet. In jouw algemene voorwaarden heb 

je gelukkig een voorbehoud van eigendom staan. Dit houdt in dat het product 

niet in het faillissement valt en dat je dit terug kunt krijgen. 



 

Arbeidsovereenkomst 

In een arbeidsovereenkomst zijn alle afspraken met jouw werknemer 

opgenomen. Dit kunnen afspraken zijn over het salaris, vakantiedagen, een 

concurrentiebeding, geheimhouding, etc.  

Afhankelijk van de duur van het arbeidscontract heb je de vrijheid om 

verschillende afspraken te maken. Wil je bijvoorbeeld een proeftijd 

overeenkomen dan moet de duur van de arbeidsovereenkomst meer dan 6 

maanden zijn. Nog een voorbeeld: een concurrentiebeding mag in de meeste 

gevallen alleen bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Er zijn diverse soorten arbeidsovereenkomsten. Zo heb je een 

oproepovereenkomst, ook wel arbeidsovereenkomst met uitgestelde 

prestatieplicht genoemd, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst DGA. 

Voor een oproepkracht kan een nul-urencontract of een min-maxcontract 

uitkomst bieden. Wil je werknemers met flexibele uren dan kies je voor een 

oproepovereenkomst. Gaat het om vaste uren per week, dan kies je voor een 

normale arbeidsovereenkomst. Wil je langere tijd onderzoeken of iemand 

geschikt is voor jouw bedrijf of past binnen de functie? Dan kies je eerst voor 

een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.  

Zoals je ziet zijn hierin behoorlijk wat keuzes te maken, zorg ervoor dat je je 

laat adviseren door een specialist! 

Heb je een opdracht die uitgevoerd wordt door een freelancer of ZZP’er, dan is 

de overeenkomst van opdracht de overeenkomst die je nodig hebt. 

Cookieverklaring 

In een cookieverklaring leg je onder andere uit wat cookies zijn, welke cookies 

er op jouw website geplaatst worden, voor welke doeleinden deze cookies 

geplaatst worden en hoe een bezoeker cookies kan verwijderen.  

Geen idee wat cookies zijn? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op websites en waarin 

informatie wordt opgeslagen. Er bestaan vier soorten cookies. Functionele 

cookies zorgen ervoor dat een website goed werkt. Met social-mediacookies 

kan inhoud van een website worden gedeeld. Daarnaast zijn er tracking- en 

advertentiecookies. 



 

Een cookieverklaring is vanuit de AVG verplicht als je een website hebt én 

daarop cookies plaatst die persoonsgegevens verwerken, zoals niet-anonieme 

analytische cookies, advertentiecookies en social-mediacookies. 

Weet je niet welke cookies er worden geplaatst op jouw website? Zoek het zelf 

op met onderstaande tip of vraag het jouw websitebouwer, die weet dat 

meestal wel! 

Open in Google Chrome een Incognito venster en ga naar jouw website.  

1. Klik op het slotje voor de URL in de browser. 

2. Klik op cookies. 

3. Alle actieve cookies op deze webpagina worden weergegeven. Klik op 

het kleine driehoekje voor meer info. 

Disclaimers 

Een website disclaimer zorgt ervoor dat je niet aansprakelijk bent voor de 

(foutieve) informatie op je website. Daarnaast wordt je aansprakelijkheid 

uitgesloten voor verwijzingen naar andere websites of bronnen. Tevens 

worden je intellectuele eigendomsrechten beter beschermd. In een goede 

website disclaimer worden bezoekers er bijvoorbeeld op gewezen dat zij niet 

zomaar jouw teksten mogen kopiëren of jouw ideeën mogen gebruiken.  

Een e-mail disclaimer waarschuwt de ontvanger dat de informatie en bijlagen 

in de e-mail mogelijk vertrouwelijk zijn en dat daar bepaalde rechten en 

plichten bij horen. In de disclaimer verzoek je een onbedoelde ontvanger om 

jou te laten weten dat de e-mail naar een onjuist adres is verzonden. 

Daarnaast verzoek je de onbedoelde ontvanger de e-mail te verwijderen.  

Disclaimers heb je alleen nodig als je zakelijk e-mail gebruikt of een website 

hebt. 

Geheimhoudingsovereenkomst 

Een geheimhoudingsovereenkomst zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie 

die je deelt met een andere partij ook vertrouwelijk blijft. De 

geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel een geheimhoudingsverklaring 

of NDA genoemd.  



 

Je deelt bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie tijdens een samenwerking, 

wanneer je een investering doet of iemand laat investeren of bij de verkoop 

van (een tak van) jouw bedrijf. 

Daarnaast sluit je een geheimhoudingsovereenkomst met bijvoorbeeld een 

stagiair, medewerker of ingeschakelde freelancer die toegang hebben tot 

vertrouwelijke informatie. 

Met een geheimhoudingsovereenkomst zorg je ervoor dat de andere partij 

goed weet dat het om vertrouwelijke informatie gaat en je kunt de andere 

partij ermee aansprakelijk stellen voor schade. 

Influencer-overeenkomst 

Tegenwoordig wordt een groot deel van marketing gedaan door influencers. 

Vaak wordt niet duidelijk vastgelegd wat de afspraken zijn. Om dit te 

voorkomen kun je een influencer-overeenkomst gebruiken. 

In een influencer-overeenkomst leg je duidelijk de onderlinge afspraken vast 

zodat zowel jij als de influencer weten waar jullie aan toe zijn. Hierdoor heb je 

achteraf geen discussie over bijvoorbeeld het tijdstip waarop content wordt 

geplaatst, de frequentie van het plaatsen of op welk platform de content 

geplaatst wordt. 

Koopovereenkomst 

In een ideale wereld kun je iemand op zijn blauwe ogen geloven. Helaas is dit 

niet de realiteit, daarom is het handig om de belangrijkste afspraken omtrent 

een koop op papier te zetten. Daarvoor gebruik je een koopovereenkomst.  

Een koopovereenkomst bevat alle kernelementen met betrekking tot een 

koop. Dit kan bijvoorbeeld een koop van een product zijn zoals ramen, ijsjes, 

etc. of een koop van een dienst zoals adviestraject, webdesign, marketing, etc. 

In de koopovereenkomst leg je o.a. vast welke producten of diensten er 

gekocht worden, welke prijs is afgesproken, wanneer ze worden geleverd, of er 

algemene voorwaarden van toepassing zijn, etc. 

De koopovereenkomst zorgt voor duidelijkheid voor koper en verkoper over de 

koop en voorkomt onenigheid achteraf. 



 

Managementovereenkomst 

In een managementovereenkomst staan alle afspraken tussen de holding 

(management-BV) en de werk-BV: onder andere de managementvergoeding, 

de aansprakelijkheid, omvang van de werkzaamheden en geheimhouding. Met 

een goed opgestelde managementovereenkomst kun je tevens voorkomen dat 

de curator alle betaalde managementvergoedingen terugvordert bij een 

faillissement van de werk-BV. 

De managementovereenkomst is eigenlijk een overeenkomst van opdracht 

tussen de werk-BV en de management-BV. 

Overeenkomst van opdracht 

Een overeenkomst van opdracht gebruik je om ervoor te zorgen dat een ZZP’er 

of freelancer niet als werknemer wordt beschouwd. Je gebruikt een 

overeenkomst van opdracht als je een opdracht gaat uitvoeren voor een 

opdrachtgever.  

In de overeenkomst van opdracht staan alle afspraken tussen de 

opdrachtgever en de opdrachtnemer. Belangrijkste elementen in de 

overeenkomst van opdracht zijn het ontbreken van gezagsverhouding (dat je 

niet ondergeschikt bent aan de opdrachtgever) of de mogelijkheid om 

werkzaamheden uit te laten voeren door anderen. Als er geen 

gezagsverhouding is of de werkzaamheden door anderen mogen worden 

uitgevoerd word je door de Belastingdienst namelijk niet als werknemer 

gezien. De Belastingdienst heeft een module die je kunt doorlopen om te zien 

of er sprake is van een opdrachtgever en opdrachtnemer of van een werkgever 

en werknemer. 

Protocol datalek & privacyrechten 

Een protocol datalek & privacyrechten is een document waarop duidelijk is 

aangegeven wie verantwoordelijk is voor de privacy binnen de organisatie. 

Daarnaast geeft het protocol overzichtelijk weer wat er gedaan moet worden 

bij een datalek of als er vragen over privacy zijn. Je kunt het document 

vergelijken met een ontruimingsplan. Wanneer een datalek zich voordoet weet 

iedereen binnen jouw organisatie dankzij dit document precies wat hij of zij 

moet doen en bij wie men zich moet melden. 



 

Met het privacyprotocol voldoe je direct aan een van de 

beveiligingsmaatregelen van de AVG om de privacy te beschermen. 

Privacyverklaring 

In een privacyverklaring staat onder andere welke persoonsgegevens door je 

bedrijf verwerkt worden, voor welke doeleinden en wat de rechten zijn van de 

betrokkene (de persoon waarvan de gegevens verwerkt worden). 

De privacyverklaring plaats je op jouw website (als je die hebt) zodat bezoekers 

te allen tijde kunnen inzien hoe er met hun persoonsgegevens wordt 

omgegaan. Ga je andere of minder persoonsgegevens verwerken, wijzigen de 

doeleinden of beveiligingsmaatregelen? Dan pas je eenvoudig je 

privacyverklaring aan. 

Volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is iedere 

organisatie die persoonsgegevens verwerkt, verplicht om mensen te 

informeren over hun privacy door middel van een privacyverklaring.  

Eigenlijk verwerk je met je bedrijf altijd persoonsgegevens. Je verwerkt 

bijvoorbeeld persoonsgegevens als je een bestand of systeem op je computer 

hebt staan van je klanten of contactpersonen, wanneer je gegevens verkrijgt 

via een contactformulier op de website, als iemand een bestelling plaatst of 

wanneer je een overeenkomst met iemand sluit.  

Elke ondernemer, dus ook ZZP’ers, moeten voldoen aan de regels van de AVG. 

Omdat iedere organisatie persoonsgegevens verwerkt is een privacyverklaring 

dus verplicht. Zorg dus dat je er een hebt en op de juiste manier gebruikt! 

Rekening-courant overeenkomst 

Via een rekening-courant worden vorderingen en schulden tussen de Directeur 

Groot Aandeelhouder (DGA) en de BV of tussen meerdere BV’s (bij een 

holdingstructuur) geboekt.  

Via een rekening-courant worden kleine bedragen over en weer geboekt. 

Bedragen die op deze rekening worden geboekt, worden doorlopend met 

elkaar verrekend. Je laat bijvoorbeeld een eigen rekening door de BV betalen. 

Dit bedrag betaal je korte tijd later weer aan de BV terug. Of je betaalt even 

een rekening voor de BV en krijgt het geld snel weer terug.  



 

Zolang deze bedragen jaarlijks in de plus of min niet hoger zijn dan €17.500,- 

hoef je hier (dankzij de rekening-courant overeenkomst) geen rente over te 

betalen. Van de Belastingdienst mag een rekening-courant worden gebruikt; 

hierbij is een rekening-courant overeenkomst wel verplicht.  

Samenwerkingsovereenkomst 

In een samenwerkingsovereenkomst (ook wel samenwerkingscontract 

genoemd) leg je alle afspraken tussen jou en de andere partij vast. 

Onderwerpen die in het samenwerkingscontract voorkomen zijn bijvoorbeeld 

doel van de samenwerking, verantwoordelijkheden van de partijen, verdeling 

van de kosten en opbrengsten, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, etc.  

Een samenwerkingsovereenkomst kan handig zijn bij een samenwerking tussen 

ZZP’ers of freelancers. Je hoeft dan niet direct samen een bedrijf op te richten, 

maar je zorgt wel voor een stukje zekerheid door de gemaakte afspraken vast 

te leggen.  

Vaststellingsovereenkomst 

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden worden de ontslagvergoeding en 

afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In plaats van een 

ontslag via de rechter of het aanvragen van een vergunning bij het UWV kom 

je met je werknemer overeen dat het tijd is om uit elkaar te gaan. Zo voorkom 

je een langdurige en dure procedure. De vaststellingsovereenkomst wordt ook 

wel beëindigingsovereenkomst genoemd. 

Voor de werknemer is een belangrijk onderdeel van de overeenkomst dat zijn 

of haar recht op een WW-uitkering blijft bestaan. 

Verwerkersovereenkomst 

Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen een 

verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker. Wanneer je 

persoonsgegevens verwerkt en deze verstrekt aan een andere partij, moet je 

een verwerkersovereenkomst opstellen en sluiten met die andere partij. 

Ontvang je van een andere partij persoonsgegevens om te verwerken? Dan 

moet je ook een verwerkersovereenkomst opstellen en afsluiten met die 

andere partij. Dit is een verplichting vanuit de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 



 

In de verwerkersovereenkomst moet bijvoorbeeld staan dat de andere partij 

de persoonsgegevens niet voor eigen doelen mag verwerken, dat hij geen sub-

verwerkers mag inschakelen zonder jouw toestemming en dat je het recht 

hebt om een audit te (laten) doen. 

Als je zonder een verwerkersovereenkomst af te sluiten toch 

persoonsgegevens laat verwerken door een andere partij of zelf gegevens van 

een andere partij verwerkt, kun je een hoge boete opgelegd krijgen door de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

Verwerkingsregister 

Een verwerkingsregister is een intern register waarin bijvoorbeeld 

geregistreerd staat wie verantwoordelijk is voor privacy, welke 

persoonsgegevens verwerkt worden, hoelang deze bewaard worden, hoe de 

beveiliging geregeld is, etc. Het verwerkingsregister moet je kunnen laten zien 

aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Het verwerkingsregister geeft heel 

overzichtelijk weer hoe je als bedrijf omgaat met persoonsgegevens.  

Volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet iedere 

organisatie die persoonsgegevens verwerkt ook een verwerkingsregister 

hebben.  

Eigenlijk verwerk je met je bedrijf altijd persoonsgegevens. Je verwerkt 

bijvoorbeeld persoonsgegevens als je een bestand of systeem op je computer 

hebt staan van je klanten of contactpersonen, wanneer je gegevens verkrijgt 

via een contactformulier op de website, als iemand een bestelling plaatst of 

wanneer je een overeenkomst met iemand sluit.  

Elke ondernemer, dus ook ZZP’ers, moeten voldoen aan de regels van de AVG. 

Omdat iedere organisatie persoonsgegevens verwerkt is een 

verwerkingsregister een verplicht document. 

VOF-contract 

In een VOF-contract staan alle afspraken tussen de vennoten van de 

vennootschap onder firma (VOF). Een VOF-contract is niet verplicht, maar is 

zeker aan te raden om gedoe in de toekomst te voorkomen. Onder andere de 

samenwerking, resultaatverdeling, bevoegdheden (tot welk bedrag mag een 

vennoot rechtshandelingen verrichten, mogen vennoten alleen 



 

overeenkomsten aangaan, etc.) en geheimhouding komen in dit contract aan 

bod. 

 

Tevens staan in het VOF-contract afspraken over een eventuele beëindiging en 

liquidatie van de vennootschap onder firma en de voortzetting door de 

overgebleven vennoten. Deze afspraken zijn onder andere belangrijk omdat je 

niet altijd op dezelfde positieve noot uit elkaar gaat als je ooit begonnen bent. 

Je kunt bijvoorbeeld alvast afspreken hoe de waarde wordt vastgesteld van de 

vennootschap onder firma.  

  



 

3. Aandachtspunten 
 

Belastingen 

Na de inschrijving van jouw bedrijf bij de Kamer van Koophandel krijg je 

meestal binnen twee weken van de Belastingdienst jouw BTW-

identificatienummer en omzetbelastingnummer. Een BTW-

identificatienummer is voor eenmanszaken een uniek nummer. Het BTW-

identificatienummer gebruik je richting je klanten, zet je op de website, 

gebruik je op een factuur, etc. Een omzetbelastingnummer gebruik je richting 

de Belastingdienst. Het omzetbelastingnummer is bij eenmanszaken gebaseerd 

op jouw BSN. In verband met privacy krijg je nu daarom ook een BTW-

identificatienummer dat niet gebaseerd is op jouw BSN. 

Met jouw omzetbelastingnummer in de hand kun je nu mooi omzetbelasting 

gaan betalen. Waarom is dit mooi? Hoe meer omzetbelasting je moet betalen, 

hoe hoger je omzet en als het goed is je winst is! Dit wordt normaliter per 

kwartaal gedaan, maar hier zijn uitzonderingen op mogelijk. Bij de 

omzetbelasting gaat het om de BTW die je hebt berekend aan klanten op de 

verkoop van diensten en producten minus de BTW die je hebt betaald voor de 

inkopen voor jouw bedrijf. Naast de omzetbelasting betaal je 

inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. 

Ga je per jaar een omzet van € 20.000,- niet halen, dan kun je eventueel 

gebruik maken van de kleineondernemersrgeling (KOR). Je berekent dan geen 

BTW over je verkoop en je krijgt betaalde BTW over inkoop niet terug. Win 

altijd advies in bij een boekhouder of fiscalist of de kleineondernemersregeling 

voor jou voordelig is. 

 

Administratie 

Als ondernemer ben je verplicht om een administratie bij te houden en deze 

administratie 7 jaar te bewaren. Daarnaast moeten offertes en facturen aan 

verschillende vereisten voldoen. Omdat administratie (net als juridische zaken) 

meestal niet een hobby is van een doorsnee ondernemer, zijn er gelukkig 

genoeg bedrijven en boekhoudprogramma’s die dit voor je kunnen doen.  

Tip: Wij gebruiken zelf bijvoorbeeld Moneybird als boekhoudsoftware (en we 

about:blank


 

zijn fan). Het is een supersimpel, overzichtelijk online boekhoudprogramma 

waar iedereen mee uit de voeten kan. 

 

Vergunningen 

In sommige gevallen kan het zijn dat je aan bepaalde beroepsvereisten moet 

voldoen, zoals bijvoorbeeld bij de kinderopvang. Of dat je bepaalde 

vergunningen nodig hebt zoals bijvoorbeeld in de financiële en 

transportsector. Bij renovatie van jouw pand of adverteren buiten het pand 

moet je onderzoeken bij de gemeente of je een specifieke vergunning nodig 

hebt. Als je een winkel aan huis hebt waar veel klanten naartoe komen, kan dit 

in strijd zijn met het bestemmingsplan van de gemeente. Alle informatie 

hierover kun je inwinnen bij jouw gemeente. 

  



 

BONUS: Veelgestelde vragen 
 

Moet ik om mijn eigendom (huis, auto, tv, etc.) veilig te stellen een 

BV opzetten? 

Nee, je hoeft niet per se een BV op te zetten. Het klopt dat je met 

privévermogen aansprakelijk kan worden gesteld door schuldeisers indien 

jouw zakelijk vermogen niet voldoende is. Je kunt echter zakelijke 

aansprakelijkheid bij een eenmanszaak ook heel goed beperken met goede 

algemene voorwaarden en een aansprakelijkheidsverzekering. Hierbij is het 

vooral van belang om te kijken hoeveel eigen vermogen je hebt en wat de 

risico’s zijn dat je voor een groot bedrag aansprakelijk wordt gesteld. Bij de 

risico’s moet je onderzoeken wat de kans is dat zich een risico voordoet, welk 

bedrag met het risico gemoeid is en hoe vaak dit risico zich zal voordoen. 

 

Overeenkomsten moeten toch altijd op papier ondertekend 

worden? 

Nee, tegenwoordig kunnen overeenkomsten ook digitaal worden opgesteld en 

ondertekend. Een mondelinge overeenkomst is geen overeenkomst, omdat je 

niet kunt bewijzen wat is afgesproken. Je kunt echter wel overeenkomsten ook 

digitaal vastleggen. Dit kan natuurlijk met ondertekening- software, maar ook 

gewoon via de mail. Hierbij geldt wel een drietal eisen. De overeenkomst moet 

in te zien zijn door de betrokken partijen, het moment van totstandkoming 

moet voldoende kunnen worden vastgesteld (bijvoorbeeld een e-mail van de 

andere partij dat zij akkoord zijn met de overeenkomst), en de identiteit van 

partijen moet met voldoende zekerheid kunnen worden vastgesteld. 

 

Zijn algemene voorwaarden alleen geldig als ze voor het sluiten van 

de overeenkomst zijn aangeboden aan de andere partij? 

Ja, de algemene voorwaarden moeten ter hand worden gesteld vóór het 

sluiten van de overeenkomst. Ons advies is: stuur de algemene voorwaarden 

mee met de offerte. Ook als je een prijsopgave via de mail doet stuur je ze 

mee. Bij een webshop zorg je ervoor dat een klant een vinkje moet zetten en 



 

de algemene voorwaarden door kan lezen én kan downloaden. De algemene 

voorwaarden zijn van toepassing tenzij ze worden afgewezen. 

 

Je mag toch alle persoonsgegevens van mensen verwerken? 

Nee, je mag alleen noodzakelijke persoonsgegevens verwerken. Noodzakelijke 

persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die je nodig hebt om je diensten of 

producten te leveren. Stel jezelf daarom altijd de volgende vraag: Heb ik deze 

persoonsgegevens wel echt nodig?  

Indien je de persoonsgegevens niet echt nodig hebt, mag je de 

persoonsgegevens niet verwerken en dus überhaupt niet vragen deze 

gegevens op te geven. 

 

Zet ik mijn privacyverklaring op mijn website? 

Ja, vanuit de AVG wordt aangeraden om de privacyverklaring op je website te 

zetten. Zo kunnen personen de privacyverklaring altijd inzien op je website. 

 

Moet ik een verwerkingsregister bijhouden/aanpassen? 

Ja, elke keer wanneer je andere persoonsgegevens gaat verwerken of wanneer 

bijvoorbeeld de beveiligingsmaatregelen worden aangepast, moet je dit 

aanpassen in het register. Je hebt ook verwerkingsregister-tools op de markt 

die dit automatisch voor je doen, maar deze zijn vaak niet eenvoudig te 

gebruiken en de kosten lopen snel hoog op. Het gewoon zelf in jouw Word-

bestandje aanpassen is voldoende. 

 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin informatie wordt opgeslagen. Er 

bestaan vier soorten cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat een 

website goed werkt. Met social-mediacookies kan inhoud van een website 

worden gedeeld. Daarnaast zijn er tracking- en advertentiecookies. 

 



 

Wanneer wordt een ZZP’er of freelancer als werknemer 

beschouwd? 

Iemand is werknemer wanneer er sprake is van gezagsverhouding, arbeid en 

loon. De werkgever moet gezag hebben over de werknemer door bijvoorbeeld 

instructies te geven, toezicht te houden of sancties op te leggen. De arbeid van 

de werknemer moet door de werknemer persoonlijk worden verricht en moet 

waarde geven voor de werkgever. Er moet een contraprestatie tegenover de 

arbeid staan, dit kan ook loon in natura zijn of een andere prestatie. Voldoet 

iemand aan deze drie criteria dan wordt diegene als werknemer beschouwt. Bij 

ZZP’ers of freelancers mist vaak de gezagsverhouding of het persoonlijk 

(moeten) verrichten van arbeid. 

 

Waarom heb je een aandeelhoudersovereenkomst nodig? 

De inhoud van deze overeenkomst is vertrouwelijk in tegenstelling tot de 

statuten van de BV die openbaar zijn. Met een aandeelhoudersovereenkomst 

worden conflicten over besluitvorming, uitgaven, aangaan van 

overeenkomsten, etc. voorkomen. Het aanpassen van de afspraken in een 

aandeelhoudersovereenkomst is een stuk minder omslachtig dan het 

aanpassen van de statuten van de vennootschap. Je hebt namelijk geen notaris 

nodig om de afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst te wijzigen! 

 

Wat is een datalek? 

Bij een datalek gaat het om ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot 

persoonsgegevens bij een organisatie. Of om vernietiging, verlies, wijziging of 

vrijkomen van persoonsgegevens. Voorbeelden: het verlies van een USB-stick 

met niet-versleutelde persoonsgegevens, een cyberaanval waarbij 

persoonsgegevens zijn buitgemaakt of een besmetting met ransomware 

waarbij persoonsgegevens ontoegankelijk zijn gemaakt. 

 

  



 

In welke taal moet ik de juridische documenten hebben? 

Het is belangrijk dat de andere partij de documenten kan begrijpen. Wanneer 

je in meerdere talen met andere partijen communiceert, moet je jouw 

juridische documenten ook in die talen aanbieden.  

Interne documenten heb je uiteraard alleen nodig in de taal die je zelf spreekt 

of die je met jouw collega’s hanteert. Het is namelijk wel fijn als de 

betrokkenen het document kunnen lezen. 

 

 

 

 

 

 

  


