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Voorwoord

Een boek voor startende ondernemers op
het gebied van belastingen, administratie
en zakendoen. Is dat wel leuk? Met behulp
van dit e-book ga ik bewijzen van wel! 
 
En heel eerlijk: sinds dit boek in 2018
online beschikbaar is gekomen, zijn al tal
van ondernemers je voorgegaan en zij
hebben aangegeven dat dit e-book zijn
beloftes waarmaakt.
 
Je bent in één klap op de hoogte van alles
wat je wilt weten in je eerste jaar van het
ondernemerschap (en daarna) op het
gebied van administratie, belastingen en
zakendoen. Zodat jij je verder kunt
richten op datgene dat je het liefste doet:
ondernemen. 

In deze nieuwste editie, neem ik nóg meer
informatie op over belastingen,
administratie en zaken. Zijn de
rekenvoorbeelden ge-update en
aanpassingen zijn gemaakt ten aanzien
van wet- en regelgeving, waaronder
percentages en drempelbedragen.  
 
Heel veel leesplezier en succes met
ondernemen! 
 
 

Marjan
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INHOUDSOPGAVE

Belastingen
Ben ik wel een ondernemer? 
Hoe werkt de inschrijving bij Kamer van Koophandel?
Met welke belastingsoorten krijg ik te maken?
Wat is BTW eigenlijk? 
Hoe vul je de eerste BTW aangifte in? 
Hoe werkt het urencriterium? 
Welke aftrekposten zijn er voor startende ondernemers? 
Wat is inkomstenbelasting? 
De auto van de zaak, hoe werkt dat? 

Administratie
Hoe kan ik mijn administratie inrichten? 
Welke documenten moet ik bewaren?
Wat zijn een balans en winst- en verliesrekening?
Hoe stel ik een budget op? 
Hoe bepaal ik mijn uurtarief? 
Hoeveel moet ik mezelf uitbetalen?
Hoe maak ik een goede factuur?
Is het openen van een zakelijke rekening handig?
Hoe houd ik privé en zakelijk gescheiden in de administratie?
Heb ik een boekhoudpakket nodig?
Heb ik een boekhouder nodig?

Zakendoen
Hoe kom ik aan klanten?
Hoe weet ik nu waar ik het meest op verdien?
Welke financiële termen moet ik écht kennen?
Hoe moet ik mezelf en mijn onderneming verzekeren? 
Hoe regel ik mijn pensioen als ondernemer?
Wat zijn de gevolgen van een loondienst baan naast je onderneming?

Bijlagen
 



BEN  IK  WEL  EEN
ONDERNEMER?

Waarom beslist de Belastingdienst wanneer je wel of
wanneer je geen ondernemer bent?
Waarop is de beslissing van de Belastingdienst gebaseerd?
Wat heeft deze beslissing voor gevolgen?

In dit hoofdstuk: 
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Je hebt de grote stap genomen: je bent
ondernemer. Je hebt grote plannen, gaat
druk aan de slag met je onderneming en je
hebt er zin in. Maar dan komt de
Belastingdienst en die zegt ineens dat je geen
ondernemer bent. Hoe kan dat nou?
 
De Belastingdienst beslist
De Belastingdienst beslist of jij wel of geen
ondernemer bent, om je te kunnen
classificeren voor het soort belasting die je
moet gaan betalen. Het is de Belastingdienst
er dus helemaal niet om te doen om jouw
ondernemersdroom te crushen, maar puur
om te kijken welke belastingen je moet gaan
betalen.  
 
Op het moment dat je namelijk volgens de
Belastingdienst wél een ondernemer bent,
betaal je inkomstenbelasting over je winst uit
onderneming en omzetbelasting (BTW).
Meer over deze verschillende
belastingsoorten verderop in dit boek.
 
Om het nog wat overzichtelijker te maken:
Het kan zelfs zo zijn dat de Belastingdienst je
wel een ondernemer vindt voor de BTW,
maar niet voor de inkomstenbelasting. 

Ben ik wel een

ondernemer?

Voor de BTW kun je eerder als ondernemer
worden aangemerkt, dan voor de
inkomstenbelasting.
 
Dit houdt in dat je zelfstandig een bedrijf of
beroep uitoefent en BTW rekent over je
producten of diensten. In dat geval moet je
gewoon aangifte BTW doen, maar doe je
aangifte inkomstenbelasting met daarin
inkomsten uit loondienst. Meer hierover in
het hoofdstuk ‘Wat is BTW eigenlijk?’.
 
Gevolgen voor je ondernemerschap
De beslissing die de Belastingdienst neemt
over jouw ondernemerschap doet natuurlijk
niets af aan het werk dat je doet. Dat de
Belastingdienst dit dan voornamelijk ziet als
jouw hobby, okee dan.  
 
Na je aanmelding bij de Kamer van
Koophandel word je door de Belastingdienst
getoetst op bovenstaande voorwaarden en
krijg je hier bericht van. Ook voor de BTW
krijg je van de Belastingdienst een melding.
Ga daarom niet op eigen initiatief BTW
vermelden op je factuur.
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HET  URENCRITERIUM

Als je ondernemer bent, heb je het
andere ondernemers vast wel eens horen
zeggen: ‘Als je maar aan je uren komt.’
Dit heeft te maken met het
urencriterium voor ondernemers. Maar
wat betekent dit urencriterium eigenlijk?
Waarom zou je hieraan moeten voldoen?

Wat is het urencriterium?
Wat zijn de voordelen van het
urencriterium?
Hoe moet ik mijn uren bijhouden?
Welke uren tellen mee?
Welke uitzonderingen zijn er?
Wat als ik mijn uren niet haal?

In dit hoofdstuk:
 

HET URENCRITERIUM IS EEN BELANGRIJKE
VOORWAARDE OM GEBRUIK TE MOGEN MAKEN

VAN ONDERNEMERSAFTREKPOSTEN



HET URENCRITERIUM
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Wat is het urencriterium?
Het urencriterium is een term van de
Belastingdienst, die zegt dat je minimaal in
één jaar 1.225 uur aan je onderneming
gewerkt moet hebben.

De voordelen
Waarom zou ik mijn uren bijhouden voor de
Belastingdienst, hoor ik je denken. Nou,
omdat het je geld kan besparen en veel ook.  
 
Op het moment dat je voldoet aan de 1.225
uur per jaar die je besteedt aan je
onderneming, kom je in aanmerking voor
onder andere de zelfstandigenaftrek en de
startersaftrek. Deze aftrekposten
verminderen je winst uit onderneming
waardoor je over een lager bedrag belasting
betaalt. Per saldo betaal je dus minder
belasting. 
 
In het hoofdstuk ‘Welke aftrekposten zijn er
voor startende ondernemers?’ vertel ik je
hier meer over.

Uren bijhouden
Vanuit de Belastingdienst ben je verplicht
om je uren bij te houden zodat je kunt
aantonen dat je voldaan hebt aan deze 1.225
uur. Dit kan in je (digitale) agenda of
bijvoorbeeld je boekhoudpakket. Als je het
maar kunt laten zien bij een controle. Dus als
jij een unicorn notitieboekje hebt en je hebt
je uren afwisselend met een paarse en roze
pen opgeschreven, is dat helemaal prima,
leuk zelfs (stuur je mij dan wel een foto van
het gezicht van de belastinginspecteur bij
een controle?).  
 
Heb je op gegeven moment je 1.225 uren
gehaald, dan hoef je ze verder voor de
Belastingdienst niet meer bij te houden. Het
is niet dat je dan bonuspunten krijgt. Maar
voor je eigen administratie is het wel handig
om gewoon je uren te blijven bijhouden.

Welke uren tellen mee?
Gelukkig gaat het best hard met de uren die
je mee mag tellen. Het gaat namelijk niet
alleen om de uren die je factureert aan
klanten, maar ook indirecte uren die je bezig
bent voor je onderneming. Ga je
bijvoorbeeld naar een lezing? Ben je bezig
met verkoopactiviteiten? Zit je in de auto
onderweg naar een klant? Ben je aan het
bellen voor je onderneming? Deze uren
tellen allemaal mee. 
 
Let er wel op: als je een
bereikbaarheidsdienst hebt, bijvoorbeeld als
klanten je wel kunnen bellen voor een
storing, maar je wordt uiteindelijk niet
gebeld, dan tellen deze uren niet mee. Alleen
de uren die je daadwerkelijk besteedt aan
een storing tellen in dat geval mee.

Uren niet gehaald
Heb je ontzettend hard gewerkt, maar haal je
de 1.225 uur in het jaar niet? Ongeacht de
omstandigheden? In feite is er dan niets aan
de hand. Het is niet dat de Belastingdienst
zegt dat je geen ondernemer bent. Maar je
kunt geen gebruik maken van de
aftrekposten voor startende ondernemers.
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Starten gedurende het jaar
Wanneer je je onderneming gestart bent in het midden van het jaar, bijvoorbeeld op 1
september, moet je toch voor het hele jaar voldoen aan het urencriterium. Dus in de

resterende vier maanden van het jaar, moet je dan 1.225 uur besteden aan je onderneming.
Grote kans dat je in die laatste vier maanden niet kunt voldoen aan het urencriterium (of je

bent Superman of Superwoman). 

Natuurlijk zijn er weer uitzonderingen om rekening mee te houden.
De meest voorkomende hebben betrekking op je onderneming starten

gedurende het jaar, gedeeltelijk in loondienst werken,
arbeidsongeschiktheid en zwangerschap. Ik leg deze meest

voorkomende uitzonderingen voor je uit.

UITZONDERINGEN

Gedeeltelijk in loondienst werken
Ook heel gebruikelijk: werken in loondienst terwijl je je onderneming opstart. Om in

aanmerking te komen, moet je er wel voor zorgen dat je meer uren besteedt aan je
onderneming dan dat je uren in loondienst werkt. Werk je bijvoorbeeld 40 uur in loondienst,

dan wordt dit een lastig verhaal, want dan zou je nog minimaal 41 uur aan je eigen
onderneming ernaast moeten werken.  Ook hierop is weer een uitzondering (een uitzondering
op de uitzondering, heel normaal bij de Belastingdienst). Want als je in één van de afgelopen
vijf jaar geen ondernemer was, geldt deze regel niet. Hierbij gaat het om jou persoonlijk, dus
niet om je bedrijf. Heb je een andere onderneming gehad, ziet de Belastingdienst jou wel als

ondernemer.

Arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid geldt het verlaagd urencriterium van 800 uur. Zorg wel dat je dit

vooraf kortsluit met de Belastingdienst om discussie achteraf te voorkomen.

Zwangerschap
Op het moment dat je je werkzaamheden voor je onderneming onderbreekt omdat je zwanger
bent, mag je de niet gewerkte weken wel meetellen voor het urencriterium. Hierbij geldt een

maximum van 16 weken die je mag meetellen voor je urencriterium.
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SALARIS ALS
ONDERNEMER

Wat is mijn salaris als ondernemer?
Hoeveel maak ik maandelijks aan mezelf
over?

Wanneer je ondernemer bent, bestaat er niet
meer zoiets als salaris. Aan de ene kant
jammer dat er niet meer maandelijks een
bedrag op je rekening gestort wordt, maar
het biedt aan de andere kant ook
mogelijkheden. Want ineens kun je zelf je
salaris bepalen.  
 
In dit hoofdstuk:

Wanneer je ondernemer bent en je hebt een
eenmanszaak of VOF, is je
ondernemersvermogen eigenlijk gelijk aan
je privé vermogen. Dit houdt in dat wat van
je bedrijf is, ook van jou is.  Dit is anders dan
wanneer je een B.V. hebt en in dienst van je
onderneming een maandelijks salaris krijgt
uitbetaald, net alsof je in loondienst bent.  
 
In dit boek ga ik ervan uit dat je een
eenmanszaak of VOF hebt. In het opvolgend
boek voor ondernemers sta ik meer stil bij
de rechtsvorm B.V. en de gevolgen hiervan.  

HOEVEEL MAG IK
MEZELF UITBETALEN?



SALARIS  ALS
ONDERNEMER
Hoeveel mag je overmaken naar jezelf?
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Als ondernemer staat het jou vrij om zoveel
of zo weinig vanuit je zakelijke rekening
over te maken naar je privé rekening. Hier
hoef je geen extra inkomstenbelasting over
te betalen. De Belastingdienst ziet jouw privé
geld en jouw zakelijk geld eigenlijk als één.  
 
Wat je wel moet doen is het apart
administreren. Maak je daarom geld over
van je zakelijke rekening naar je privé
rekening, neem dit dan op als privé
onttrekking in je administratie. De andere
kant op, wanneer je dus geld overmaakt
vanuit je privé rekening naar je zakelijke
rekening, neem je dit in je administratie op
als een privé storting.  
 
Waarom moet je dit zo apart opnemen in je
administratie? Omdat dit een vraag is bij je
inkomstenbelasting die je aan het eind van
het jaar maakt.  In het hoofdstuk ‘Hoe houd
ik privé en zakelijk gescheiden in mijn
administratie?’ ga ik hier verder op in.

Maar: als je vervolgens een investering wilt
doen, of een grote voorraad wilt aanleggen,
kan dit voor problemen zorgen omdat het
geld al op je privé rekening staat. Nu kun je
het natuurlijk altijd terug overboeken vanuit
je privé rekening naar je zakelijke rekening,
maar dit is wel weer een gedoe en meer
administratie. 
 
Bij het bepalen van je eigen salaris moet je
dus wel rekening houden met
toekomstplannen van je onderneming. 
 
Om dit te voorkomen is het handig om
maandelijks een vast bedrag te kiezen dat je
aan jezelf overmaakt als ‘salaris’. Bepaal op
basis van je privé uitgaven patroon hoeveel
je minimaal denkt nodig te hebben om rond
te kunnen komen. Hanteer dit als je
basissalaris.
 
Evalueer periodiek of je salaris hoger dient
te zijn op basis van je uitgaven patroon. Of
ga na of je moet snijden in je privé uitgaven. 
 
Een andere mogelijkheid is het opnemen
van een basissalaris op basis van een vast
percentage van je inkomen. Heb je je
facturen betaald, hanteer dan maandelijks
hetzelfde percentage dat je aan jezelf
overmaakt. Heb je bijvoorbeeld een goede
maand gehad, dan is je salaris hoger dan
wanneer het een tegenvallende maand was.

Je kunt jezelf zoveel uitbetalen als je aan
winst uit je onderneming haalt. Heb je dus
een goede maand gehad, dan kun je een
groot bedrag opnemen als privé onttrekking.

Het bedrag
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Waarom is het van belang om je brutomarge te weten?
Welke kostenbesparende tips heb ik?

Als ondernemer ben je de hele dag bezig om nieuwe klanten binnen
te halen, opdrachten uit te voeren, producten te verkopen. Je omzet

groeit, maar als je kosten net zo hard stijgen, zal je onder aan de
streep niet zoveel overhouden.  

 
In dit hoofdstuk:

HOE WEET IK NU WAAR IK

HET MEESTE OP VERDIEN?

Brutomarge
Ondernemers zijn geneigd om een groot deel van hun inkomsten direct weer in hun eigen
onderneming te stoppen. Hierdoor keren ondernemers zichzelf vaak (te) weinig salaris uit,

maar doen dit vanuit een goede bedoeling: namelijk het investeren in hun bedrijf.  
 

Toch denk ik dat dit slimmer kan. Het is namelijk heel belangrijk om te kijken naar je
brutomarge. Dit is je omzet die je behaald hebt (dus wat je mag factureren aan klanten zonder

BTW) minus de kosten die je specifiek hebt gemaakt om deze omzet te genereren.  
 

Denk hierbij aan inkoopkosten van de producten of eventuele fabricagekosten. Ook deze
kosten zijn exclusief BTW. Indirecte kosten zoals administratiekosten of marketingkosten

tellen hierbij niet mee.



Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat je
misschien meer omzet haalt uit de verkoop
van tassen, maar dat je marge op de verkoop
van schoenen een stuk beter is.  
 
Als dit jouw cijfers zouden zijn en ik je
accountant, zou ik je adviseren om de
verkoop van tassen achterwege te laten en je
volledig te richten op de verkoop van
schoenen. Je verdient daar namelijk relatief
meer op.  
 
Natuurlijk is het in de praktijk niet zo zwart-
wit. Het kan ook zijn dat klanten bepaalde
diensten of producten bij jouw bedrijf
verwachten, zoals bij een autodealer
bijvoorbeeld een onderhoudsservice wordt
verwacht.

Op het eerste gezicht zou je denken dat
bedrijf 1 het een stuk beter doet, de omzet is
namelijk 5 keer zo hoog als bij bedrijf 2.
Toch houdt de eigenaar van bedrijf 2 een
stuk meer geld over.  
 
Dit komt namelijk omdat zijn inkoopwaarde
van de omzet (kosten voor inkoop) een stuk
lager is, dit is het bedrag waar je de voorraad
voor inkoopt. Hetgeen wat dan overblijft
noemen we de brutomarge. Deze bereken je
in percentage door de formule: 
 
Brutomarge / Omzet * 100%  
 
Hoe hoger dit percentage, hoe beter de
marge op je omzet. Je kunt deze rekensom
maken voor je verschillende producten of
diensten.
 

Verschillende producten

Stel: je verkoopt tassen en schoenen en de
marges zien er voor deze twee artikelen als
volgt uit:
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2 voorbeelden - brutomarge

Kijk eens naar onderstaand voorbeeld van
twee verschillende bedrijven:
 
 

BRUTOMARGE



KOSTENBESPARINGEN

Heb ik dit echt nodig?
Kan het niet goedkoper? 

Je variabele kosten zijn de eerste kosten
waarin je gaat snijden wanneer je in
geldnood zit. Nu is het sowieso verstandig
om deze kosten niet te hoog te laten
oplopen. Op deze manier houd je meer over
en kun je echt die buffer opbouwen.  
 
Wat ondernemers eigen is, is om zodra het
een maand goed gaat, direct veel uit te geven
aan variabele kosten. Dus bijvoorbeeld
luxere lunches of een nieuwe
kantoorinrichting.  
 
Ook bij variabele lasten blijft het daarom
belangrijk om je de volgende vragen te
stellen voordat je ze koopt:
 

 
Ben creatief wanneer het gaat om dergelijke
variabele kosten. Bekijk bijvoorbeeld de
mogelijkheden van ruildiensten
(zogenaamde barter deals) of co-sharing van
een auto. Struin het internet af naar
aanbiedingen of gratis diensten. Software is
een typisch product dat vaak gratis wordt
aangeboden.

Kostenbesparingen in je
variabele kosten
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Vaste kosten
Variabele kosten

Nadat je weet waar je de meeste marge op
behaalt, is het goed om te kijken naar je
overige bedrijfskosten. Deze kosten zorgen
er namelijk voor dat er nog meer van je
brutomarge af gaat en er daardoor onder
aan de streep minder overblijft. Hierdoor is
het zaak om deze kosten zo laag mogelijk te
houden.  
 
Overige bedrijfskosten kun je verdelen in
twee categorieën:

Heb ik dit echt nodig?
Kan het niet goedkoper? 

Denk aan de huur van je pand, telefoon- en
internetkosten, verzekeringen, personeel.
Dit zijn kosten die je vaak voor een lange tijd
hebt vaststaan en waar je ook niet zomaar
vanaf komt.  
 
Voordat je deze kosten aangaat is het
daarom belangrijk om na te gaan:
 

 
Vraag daarom voor dergelijke kosten
meerdere offertes op en vergelijk de
aanbieders. Wanneer het mogelijk is,
probeer te onderhandelen over lagere
kosten. Hier heb je de komende jaren profijt
van.

Kostenbesparingen in je
vaste kosten
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WAT  ZIJN  DE  GEVOLGEN  VAN

EEN  LOONDIENST  BAAN  NAAST

JE  ONDERNEMING?

Een volledige switch maken van je
loondienst baan naar full-time
ondernemer kan ook geleidelijk gaan. Je
hebt bijvoorbeeld eerst een tijd nog een
(part-time) baan voordat je je volledig
gaat richten op je onderneming. Op deze
manier kun je een heleboel (financiële)
risico’s afdekken en kijken of je wel écht
happy wordt van je onderneming.

Wat zijn de fiscale gevolgen van een
loondienst baan naast je
ondernemerschap?
Waar moet ik nog meer aan denken
wanneer ik naast mijn baan ga
ondernemen?

In dit hoofdstuk:
 

EEN PART-TIME ONDERNEMING WORDT STEEDS

POPULAIRDER



Allereerst: er is geen enkele fiscale of financiële reden om je bedrijf
niet te starten wanneer je in loondienst bent. Er zijn geen regels die

zeggen dat dit niet mag.

FISCALE GEVOLGEN VAN EEN

LOONDIENST BAAN NAAST JE

ONDERNEMERSCHAP

Inkomstenbelasting
Je loon dat je krijgt uit loondienst blijft belast in Box 1 voor de inkomstenbelasting en je winst

uit onderneming valt in dezelfde Box 1.  
 

Hier zit wel een aandachtspunt in: verdien je veel met je eigen bedrijf, dan kan het zomaar zijn
dat je met de winst uit onderneming in een hogere schaal terecht komt en dus relatief meer

inkomstenbelasting moet betalen. Je loon uit loondienst en je winst uit onderneming worden
namelijk bij elkaar opgeteld. Andersom kan dat natuurlijk ook het geval zijn wanneer je een

verlies maakt met je onderneming.  
 

Urencriterium
Het hebben van een loondienst baan kan wel negatieve gevolgen hebben voor je

urencriterium en daarmee of je in aanmerking komt voor ondernemersaftrek zoals besproken
in het hoofdstuk ‘Welke aftrekposten zijn er voor startende ondernemers?’.  Je moet namelijk

meer tijd aan je bedrijf besteden dan aan ander werk (je loondienst baan in dit geval).
 

Bijvoorbeeld: je besteedt netjes minimaal 1.225 uur aan je onderneming en lijkt daarmee in
aanmerking te komen voor de ondernemersaftrekposten. Maar daarnaast werk je in

loondienst en hier heb je in totaal 1.600 uur voor gewerkt. Je komt dan niet in aanmerking
voor de aftrekposten (ik wil niet weten hoe je er dan aan toe bent trouwens als je zoveel uren

hebt gemaakt, maar goed, dit is even voor het voorbeeld). 
 

Hierbij geldt één uitzondering: Was je in de afgelopen 5 jaar 1 of meer jaren géén ondernemer,
dan geldt deze regel weer niet.  

 
Start je dus je bedrijf en heb je minimaal 1.225 aan je onderneming besteedt en ben je pas
sinds dit jaar ondernemer? Dan kom je wel in aanmerking voor de ondernemersaftrek. 

 
Let op: het gaat er hierbij om dat jij als persoon ondernemer bent. Heb je dus een nieuwe

onderneming opgericht, maar was je daarvoor wél al ondernemer? Dan telt het weer niet. De
Belastingdienst kijkt hierbij echt naar jou als persoon en niet naar je ondernemingen.
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TIPS BIJ HET STARTEN VAN EEN

ONDERNEMING NAAST JE BAAN

Handige tips

Het opstarten van een onderneming naast je
baan in loondienst zorgt voor minder
financiële stress dan wanneer je direct 100%
als ondernemer aan de slag gaat. Je hebt
immers je vaste inkomen vanuit je baan nog.
Hierdoor kun je meer op je gemak je
onderneming opzetten, zodat je kunt nagaan
of er voldoende markt is voor jouw dienst of
product.  
 
Aan de andere kant kan het ontbreken van
een dergelijke druk er ook voor zorgen dat je
te passief blijft als ondernemer. Je hebt
namelijk nog altijd je salaris uit loondienst.  
 
Heb je het gevoel dat je loondienst baan je
tegenhoudt om volledig te focussen op je
onderneming? Bekijk dan na een tijdje hoe je
bedrijf het doet en of het mogelijk is om hier
full-time van te leven wanneer je er ook full-
time aandacht aan kunt besteden.  

Ga je starten met je onderneming? Dan is het
ook slim om je arbeidsovereenkomst na te
lezen. Staan hier zaken in die je belemmeren
in je eigen onderneming? Bijvoorbeeld een
concurrentiebeding. Overleg daarom met je
werkgever om misverstanden te voorkomen.
Ben daarin ook duidelijk wat je intenties zijn
met je onderneming, zodat hier bij zowel jou
als je werkgever duidelijkheid over is.
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MEER LEZEN?
Met de code 'editie2020' krijg
je nu 20% korting op deze
editie van 'De Praktische Gids
voor Startende Ondernemers'


