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Programma

• begripsafbakening

• de arbeidsrelatie met de ondernemer freelancer /zzp’er

• zelfstandig ondernemerschap 

• rechtsvormen

• valkuilen

• handelsregister

• enige aanwijzingen contracten

• krijgt u ook betaald?

• algemene voorwaarden

• verzekeren 
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Valkuilen

> slechte voorbereiding
> slechte financiering / teveel geloof in eigen financiële middelen 
> geen duidelijk beeld van klant, concurrent en markt: dus maak een 

zogeheten ‘personae’ van je klant
> onvoldoende ondernemerskwaliteiten met name commerciële 

vaardigheden: de vakman en de verkoper
> de familie, het thuisfront
> afhankelijk van enkele leveranciers /afnemers /opdrachtgevers
> onvoldoende administratie, debiteurenbeheer en juridisch inzicht
> alleen korte termijn plan: iedereen start toch?!
> iedereen zegt: waarom begin jij niet voor je zelf ?

Denk er aan!: alle vaste privé-lasten lopen gewoon door: dus creëer daarvoor 
een financiële buffer.

Maak een taakstellende begroting: benodigde omzet afgezet tegen 
lasten/kosten en inkomensbehoefte uit het eigenbedrijf 



•Freelancers 
/ZZP’ers

bestaan niet!

Dienstverlener Eenmanszaak

Full time > 15 u. p.w

BTW / IB  1225u per jaar

• fiscaal ondernemerschap gaat 

niet uit van uren maar van 

ondernemen

Ovk van opdracht

Offerte + algemene 

voorwaarden

“vrijheid” van uitvoeren

Ondernemers wel!
Ondernemen betekent ook gunnen: gunnen is gebaseerd op vertrouwen
Rol van de ondernemer: acquisiteur, consultant/adviseur/ expert
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Freelance 
werken

• Juridisch/arbeidsrechtelijk

• Schemergebied
(zelfstandige, ondernemer, loondienst)

• schijnzelfstandigheid

• Welke overeenkomst?
• arbeidsovereenkomst 

• commerciële overeenkomst van opdracht/aanneming 
van werk

• papier is geduldig maar de feiten tellen!!!



De arbeidsovereenkomst / dienstbetrekking

• De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt
in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te
verrichten.

• Artikel 7:610 BW:

• Criteria:

• Persoonlijk arbeid verrichten door natuurlijk persoon

• Tegen loon

• In dienst van/gezagsverhouding: feiten tellen

• Jurisprudentie: Groen/Schoevers

• Jurisprudentie:  6 nov 2020: X/gemeente Amsterdam: kijk naar de rechten en plichten van 
partijen: komen deze overeen met arbeidsovereenkomst dan is er sprake van een
arbeidsovereenkomst los van de bedoelingen van partijen

• Jurisprudentie 18 februari 2022



Vragen bij beoordeling zelfstandig ondernemer
gaan over:

• ondergeschiktheid

• afhankelijkheid

• maatschappelijke toetsing

• zelfstandigheid

• onbepaaldheid van de prestatie

• contract

•Enige instructiebevoegdheid van de klant ≠ gezag



Toetsingsvragen z.o. o.m.:

• Organisatie van kapitaal en arbeid?

• Eigen briefpapier? 

• Hoe komt men aan opdrachten? Maakt men reclame?

• Aantal opdrachtgevers? Neemt omzet/aantal opdrachten in tijd toe?

• Inschrijving KvK?

• Hoeveel tijd besteedt men aan de activiteiten?

• Wie bepaalt het ondernemingsbeleid?

• Maakt men offertes en wie stelt ze op?

• Kan men de opdracht naar eigen inzicht uitvoeren?

• Bevat het contract elementen die inherent zijn aan de arbeidsovereenkomst?:
vermijd termen als: vakantie in overleg; leidinggevende etc

• Financieel risico gelijk aan branchegenoten?

• Voert men zelf de administratie?

• Wie financiert het bedrijf?



Rechtsvormen 
keuze

Afhankelijk van o.a.:

• Risico van de activiteiten

• Commerciële beleving bij klanten

• Fiscaal

• Sociaal

• Relatievermogensrecht (huwelijk/ samenwonen/ 
partnerschap)

Privé-aansprakelijkheid?!: 

• EZ; VOF; Mp

• ≠ nv, bv, coöperatie, stichting → tenzij…. 
wanbeleid; derogatieakte, 
hoofdelijkheidsverklaring



Valkuilen

fiscaal fabeltje: drie 
opdrachtgevers

fiscaal fabeltje: je 
mag een bepaald 

bedrag belastingvrij 
bijverdienen

fiscaal fabeltje: tot 
25.000 euro is 
belastingvrij

fiscaal fabeltje: tot 
20.000 euro omzet 

geen BTW: KOR-
regeling

zijn er 
omstandigheden die 

duiden op gezag

voorzichtigheid: 
oude werkgever die 

opdrachtgever 
wordt

zelfde 
werkzaamheden als 

ander personeel

op basis van uw 
verklaring!!!

onderzoek door 
opdrachtgever

kopie 
identiteitsbewijs: 

altijd verplicht bij je 
hebben



Aandachtspunten

• fictieve dienstbetrekking

• voortgezette dienstbetrekking 
• door voordeur naar buiten, 

door achterdeur naar binnen
• (schijn zelfstandigheid)

• offerte → overeenkomst van opdracht
• duur opdracht
• omzetgaranties
• inhuurconstructies

• Vb. pedicure met 10 bejaarden 
of 1 bejaardentehuis met 10 
klanten

• De ene dienstverlener huurt de 
ander in: “vrijheid” van 
handelen?!



Overeenkomst van opdracht:

Artikel 7:400 BW

de opdrachtnemer verbindt 
zich jegens de opdrachtgever  
anders dan op grond van een 

arbeidsovereenkomst 
werkzaamheden te verrichten

die in iets anders bestaan dan 
het tot stand brengen van 

een werk van stoffelijke aard.

Bijvoorbeeld:
Aannemen van een opdracht 

voor het opstellen van
een haalbaarheidsonderzoek 

tegen een vaste prijs,

niet het plaatsen van een 
badkamer.



Aanneming van werk

• Artikel 7:750 BW

• overeenkomst waarbij de aannemer zich verbindt om voor 
de aanbesteder tegen een bepaalde prijs een werk
van stoffelijke aard tot stand te brengen.

• Bijvoorbeeld:

• Het bouwen van een huis

• Keukenplaatsbedrijf



Enige aanwijzingen voor contracten met 
opdrachtgevers

• Considerans:

i. Partijen zijn geen (beogen) geen 
arbeidsovereenkomst (aangegaan)

ii. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor 
belastingen en premies

iii. Opdrachtnemer handelt naar eigen inzicht, 
kennis, kunde, ervaring en opleiding

iv. Opdrachtnemer heeft de vrijheid zich te 
mogen laten vervangen of bijstaan door een 
ander

• Offerte/overeenkomst /algemene voorwaarden

• Bescherm intellectuele eigendom (i.e.)

• Knip opdracht voor zover mogelijk: gespreide 
betaling = gespreid risico



Contract / Overeenkomst (branche-organisatie)

• Opdracht

• Uitvoering

• Honorering

• Garantie

• Onderhoudsverplichtingen

• Geheimhoudingsplicht

• Betalings- en incassotermijn

• Niet-nakoming

• Looptijd en einde

• Intellectuele eigendom

• Meerwerk

• Medewerking opdrachtgever

• Overmacht

• Algemene voorwaarden

Wees voorzichtig met modellen van internet

Niet zomaar knippen en plakken

Denk aan de driehoek: 
beroesp(bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering–
algemene voorwaarden---offerte/overeenkomst



Ondernemer Handelsregister Kamer van Koophandel

• Ondernemer/ Vrije beroepsoefenaar

• Criteria t.b.v. inschrijving

• deelname economisch verkeer

• regelmatigheid

• tegen betaling

• zelfstandigheid

• openlijk optreden

• winstbejag

• Handelsnaam / domeinnaam / UBO



Legal Proof
• Privacy: AVG/ verwerker / privacyverklaring / social media

• Disclaimerbepaling bij brieven / e-mails etc

• Intellectuele eigendom

• Concurrentieverbod einde dienstbetrekking

• Webshop: consumentenrechten/ bedenktijd en retourneren

• Huurrecht kantoorruimte / winkelruimte

• Wanbetalers

• Geschillen

• BIBOB en sommige aanvragen voor vergunningen

• Productaansprakelijkheid

• Regels voor franchise



AVG

• Waarom AVG?

• Privacy-statement / privacy bewustzijn

• Disclaimerbepaling

• Gebruiker vs betrokkenen/persoon: meer rechten voor de
persoon; meer verplichtingen voor de gebruiker/verwerker

• Persoonsgegevens (gewoon en bijzonder): iedere opslag is 
in principe tijdelijk

• ‘verwerken’ van persoonsgegevens is:

• Niet alleen het verzamelen, registreren, bewaren,  organiseren, 

• Maar ook overdragen, aanpassen, wijzigen,  

• En opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken,  

• En ook het verzenden, verspreiden, vergelijken, blokkeren,  

• Ja zelfs het vernietigen en wissen.



RECHTEN
van de 

persoon

Inzage, zelfs het opvragen van een kopie

aanpassing, rectificatie

verwijdering (vergetelheid),

bezwaar, 

toestemming  

terugtrekken

dataportabiliteit: recht om over te laten dragen aan een ander

Zo snel mogelijk, maar  maximaal 1 maand



U verdient het, maar wordt het ook betaald?

• Incasso begint bij jezelf / durf aan te manen

• Werk aan klantenkring (netwerken en aquisitie: relatiemanagement)

• Maak heldere afspraken

• Kom afspraken na!

• Zet zaken op papier 
(offerte / rekening / herinnering/ sommering)

• Debiteurenbeheer (actief)



Communicatie met Klant

• Bespreking opdracht

• Aandacht voor koper!

• Heldere offerte

• Wat doe je, wat niet?

• Presentatie bedrijf

• Professionele presentatie.



Algemene voorwaarden (art. 6:231 BW)
AV =  afspraken die u met iedere klant maakt! 

Betreffen niet de kern van de prestatie/ hoofdprestatie

Denk aan de driehoek Offerte/Verzekering/ Aansprakelijkheid

• Niet onredelijk bezwarend

• zwarte lijst (art. 6:236 BW)

• grijze lijst   (art. 6:237 BW)

• In offertestadium ter hand stellen/uitdrukkelijk laten accepteren

• Deponering: KvK / Rechtbank

• (http://www.iusmentis.com/)



Verzekeren = afkopen risico’s
Prive o.m.:

• Ziektekosten (Zorgverzekering) : verplicht

• Arbeidsongeschiktheid :  vrijwillig

• Pensioen (lijfrente)                    :  vrijwillig (soms verplicht) 

Zakelijk o.m.:

• Bedrijfsaansprakelijkheid

• Beroepsaansprakelijkheid

• Bedrijfsongeval

• Personeel

• Cyberverzekering

• Bedrijfsschadeverzekring

• Compagnonverzekering

• Rechtsbijstand

• Inventarisverzekering

Let goed op polisblad: 

waarvoor bent u verzekerd?

Algemene voorwaarden



Maar vergeet 
ook de 

administratie 
niet
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▪ Eigen belang;

▪ inzicht in de ontwikkeling 
van uw onderneming 
(omzet, brutowinstmarge, 
kosten en netto resultaat);

▪ inzicht stelt u in staat tijdig 
bij te sturen bij ongewenste 
ontwikkelingen;

▪ uw debiteurenbeheer 

▪ Belangen derden:

▪ Het thuisfront

▪ De Belastingdienst;

▪ Uw bank;

▪ Wettelijke verplichtingen:

▪ Burgerlijk Wetboek;

▪ Belastingwetgeving



En vergeet vooral de fiscus niet:
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• Voorlopige aanslag

• Hypotheekrente

• Urenadministratie

• Administratie: de schoenendoos?!

• Etc

Inkomstenbelasting / Vpb en premieheffing

• Reserveer en leen dus niet bij de fiscus!!!

• Liquide middelen maar wel met vaste bestemming

Afdracht BTW



En tenslotte:

• Het glas is half leeg

• Het glas is halfvol

• Maar is het niet gewoon beter om te vragen?

WAAR IS DE KRAAN?
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TOT SLOT

Veel succes met uw voorbereidingen

op weg naar een eigen bedrijf !!!

Voor een afspraak, deelname aan 

een bijeenkomst of een korte vraag: 

W: www.starterscentrum.nl

T: @starterscentrum

E:  info@starterscentrum.nl

T:   06 290 58 300


