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JURIDISCH

Wellicht sta je op het punt in je carrière dat je erover denkt om een eigen  
praktijk te starten. Waar dien je te beginnen en wat zijn de juridische valkuilen?  
In deze bijdrage geef ik een zeer globaal overzicht van welke onderdelen hierbij 
van essentieel belang zijn.  

Mr. van Domselaar geeft raad: 

De juridische jungle
 Het starten van een eigen onderneming

Allereerst is het van belang dat je in een plan omschrijft 
wat je ideeën zijn en hoe deze ideeën worden gefinan-
cierd. Daarnaast zal nagedacht moeten worden over hoe 
je zorgt voor klandizie. De uitwerking van deze onder-
werpen wordt het businessplan genoemd. Een business-
plan is niet verplicht, maar vaak wel noodzakelijk als je 
een financiering wenst aan te vragen. 

Rechtsvorm
De meest voorkomende rechtsvormen 
zijn een eenmanszaak, vennootschap 
onder firma en besloten vennoot-
schap. Welke rechtsvorm het bes-
te past bij je bedrijf, hangt af van 
je situatie. Voor het bepalen van 
een rechtsvorm zal met name ge-
keken worden hoe je de aanspra-
kelijkheid wenst te regelen en wat 
fiscaal voordelig is. Een onderne-
mer die kiest voor een eenmanszaak 
of vennootschap onder firma is met zijn 
privévermogen aansprakelijk voor even-
tuele schulden van het bedrijf. Bij een 
besloten vennootschap is de ondernemer 
slechts in uitzonderlijke situaties in privé 
aansprakelijk voor de schulden van zijn 
bedrijf. 

Indien je een besloten vennootschap start, betaal je ven-
nootschapsbelasting over de winst. Bij een eenmanszaak 
of een vennootschap onder firma betaal je inkomsten-
belasting over de winst. Bij de inkomstenbelasting geldt 
een hoger tarief dan bij vennootschapsbelasting. Hier-

bij merk ik op dat bij een eenmanszaak de ondernemer 
doorgaans meer recht heeft op belastingvoordelen en 
mogen bepaalde posten fiscaal worden afgetrokken. 
Doorgaans is een ondernemer met weinig winst beter af 
met een vennootschap onder firma of een eenmanszaak. 

Bedrijfsnaam 
je hebt een unieke bedrijfsnaam voor je nieu-

we praktijk bedacht. Let er echter op dat 
deze bedrijfsnaam geen verkeerde in-

druk wekt bij het publiek, geen ver-
warring veroorzaakt met bestaande 
handelsnamen en de handelsnaam 
niet door een ander bedrijf in ge-
bruik is. Je kunt gebruikmaken 
van de ‘handelsnaam check’ van 
de Kamer van Koophandel om te 
kijken of de bedrijfsnaam al in ge-

bruik is. 

Inschrijving KvK en Belastingdienst 
Een besloten vennootschap, naamloze 
vennootschap en vennootschap onder 
firma moeten altijd bij de Kamer van 
Koophandel worden ingeschreven. 
Of een eenmanszaak ingeschreven 

dient te worden, hangt ervan af of wordt voldaan aan 
bepaalde criteria. Zo dient er sprake te zijn van het leve-
ren van goederen en/of diensten, het oogmerk hebben 
om winst te maken en deel worden genomen aan het 
economische verkeer. Indien aan deze drie criteria wordt 
voldaan, dient de eenmanszaak te worden ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel. 

Mr. R. van Domselaar is advocaat 
bij Amice Advocaten B.V., 
www.amice-advocaten.nl.
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Op het moment dat de Kamer van Koophandel je zaak 
heeft ingeschreven in het Handelsregister, geeft de Ka-
mer van Koophandel je gegevens door aan de Belasting-
dienst. Je hoeft je dus niet apart aan te melden bij de 
Belastingdienst. 

Verzekeringen
Startende ondernemers kunnen zich (bijna) overal voor 
laten verzekeren. Toch is lang niet iedere verzekering no-
dig en wil je als startende ondernemer geen torenhoge 
vaste lasten hebben aan verzekeringen. Hieronder zet ik 
de meest voorkomende verzekeringen die door starten-
de ondernemers worden afgesloten op een rij: 

■ Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
■ Arbeidsongeschiktheidsverzekering
■ Rechtsbijstandsverzekering
■ Ziektekostenverzekering
■ Pensioenverzekering  
■ Inventaris- en goederenverzekering 
■ Bedrijfsstagnatieverzekering

Bestemmingsplan en vergunning 
Je hebt een unieke bedrijfsnaam bedacht, een business-
plan opgesteld en de juiste rechtsvorm gekozen. Dan 
is het de hoogste tijd om een pand te vinden waar je 
bedrijf zich gaat vestigen. Houd er hierbij rekening mee 
dat dit pand op grond van een bestemmingsplan een be-
paalde bestemming heeft gekregen. Als je bedrijf niet 
past binnen het geldende bestemmingsplan, dan zal 
contact opgenomen moeten worden met de gemeente. 
De gemeente zal dan kijken in hoeverre het mogelijk 
is om een omgevingsvergunning te verlenen of om het 

bestemmingsplan te wijzigen. Ook voor andere gevallen 
kan het mogelijk zijn dat je een omgevingsvergunning 
dient aan te vragen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbren-
gen van reclame op de gevel van het pand. 

Algemene voorwaarden 
Het is van belang dat je goede algemene voorwaarden 
opstelt, zodat het direct duidelijk is welke rechten en 
plichten jij en je klant hebben. Algemene voorwaarden 
besparen je een hoop tijd en kunnen de risico’s die je als 
ondernemer loopt, verkleinen. In mijn bijdrage in editie 
6, 2016 ben ik uitgebreid ingegaan op de wijze waarop 
algemene voorwaarden ter hand dienen te worden ge-
steld, zodat deze van toepassing zijn verklaard op een 
tussen jou en de klant gesloten overeenkomst. 

Zorg dat je administratie voldoet aan de eisen
Je bent als ondernemer verplicht voor de btw een ad-
ministratie bij te houden en te bewaren in een contro-
leerbare boekhouding. Uit de administratie moet blijken 
hoeveel btw je onderneming moet betalen. In de prak-
tijk worden de volgende overzichten bijgehouden in 
bijvoorbeeld een verkoopboek, inkoopboek en kas- en 
bankboek:  

■ facturen die je zelf uitschrijft 
■ facturen die je moet betalen 
■ uitgaven 
■ ontvangsten 
■ privégebruik van goederen en diensten

Een onderneming is wettelijk verplicht de administratie 
zeven jaar te bewaren.

Tip: 
het bovenstaande is slechts een globaal overzicht van de essentiële 
onderdelen voor het starten van een eigen onderneming. Indien je 
een eigen onderneming start, raad ik je aan informatie bij de Kamer 
van Koophandel en de gemeente op te vragen en/of schakel een 
jurist of advocaat in die je kan begeleiden door de juridische jungle. 
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