Juridische checklist voor (startende) ondernemers
Loop alle aspecten langs en vink de vragen af voor jezelf. Heb je het al geregeld, dan is het prima. Bij
vragen of niet (goed) geregelde of uitgezochte zaken (onbekend of één of meerdere malen nee), ga
op zoek, dan wel neem contact op. Indien een vraag niet aan de orde is voor jou, lees dan verder. Jou
aangeboden door: Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen.
Stap 1
Beroepseisen en diploma’s
Heb je de vereiste kwalificaties voor het mogen uitoefenen van jouw beroep of
bedrijf?
Is registratie voor het uitoefenen van het bedrijf of beroep verplicht (denk aan
BIG registratie)? Zo ja, heb je dit geregeld? Indien niet aan de orde, lees verder.
Is aansluiting bij een beroepsorganisatie of een belangenvertegenwoordiging
noodzakelijk dan wel verstandig? Zo ja, heb je dit geregeld?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Zie: http://www.ondernemersplein.nl/wet
Stap 2
Gemeentelijke voorschriften
Zijn er voorwaarden in jouw gemeente voor het mogen vestigen van een bedrijf
en beroep?
Mag jouw bedrijf of beroep vanuit huis uitgeoefend worden?
Zijn er ontheffingen nodig om het bedrijf of beroep te vestigen c.q. vanuit huis te
drijven?
Huur je een bedrijfs- of kantoorruimte en zo ja, is gebruik van de ruimte voor
jouw bedrijf toegelaten?
Bij huur, zijn alle verantwoordelijkheden tussen huurder en verhuurder helder
overeengekomen?
Zijn de verzekeringen geregeld voor de bedrijfs- of kantoorruimte en zo ja, stelt
de verzekering voorwaarden bij het gebruik van de ruimte?

Ja/nee

Ja/nee
Ja/nee

Ja/nee
Ja/nee

Ja/nee

Zie o.m. http://www.ondernemersplein.nl/ en Decentrale regelgeving
Stap 3
Inschrijven bij de Kamer van Koophandel
Is jouw ondernemingsnaam toegelaten en niet verwarrend of al geclaimd?

Ja/nee

Heb je een beeldmerk of logo en zo ja, zijn de rechten hiervoor afgedekt?

Ja/nee
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Welke rechtsvorm heb je gekozen en heb je gekeken naar de fiscale
consequenties?
Past de rechtsvorm bij (de risico’s) van het uit te oefenen bedrijf of beroep?
Past de rechtsvorm bij de wijze waarop wordt (samen)gewerkt?
Is de rechtsvorm goed vastgelegd en ingeschreven in het Handelsregister?
Zijn bij samenwerking afspraken gemaakt over winst en verlies?
Heb je algemene voorwaarden (zie ook stap 6) en zo ja, heb je die ook
gedeponeerd bij de KvK of rechtbank?

Ja/nee

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

Zie: http://www.kvk.nl/
Stap 4
Aanmelding bij de Belastingdienst
Heb je bij je start een BTW nummer ontvangen (van KvK of Belastingdienst)?

Ja/nee

Draag je BTW af, dan wel reserveer je?

Ja/nee

Kom je in aanmerking voor de Kleine Ondernemers Regeling voor de BTW?

Ja/nee

Worden (de inkomsten uit) jouw werkzaamheden beschouwd als (Winst uit) een
onderneming?

Ja/nee

Heb je recht op belastingvoordelen als ondernemer (zoals startersaftrek,
zelfstandigenaftrek, MKB vrijstelling, investeringsaftrek) voor de
Inkomstenbelasting en heb je deze veilig gesteld?

Ja/nee

Zie: www.Belastingdienst.nl .
Stap 5
Werken in loondienst ja of nee en modelovereenkomst
Bied je producten of diensten aan buiten gezins- of hobbysfeer?

Ja/nee

Richt je je op het maken van winst, is deze redelijkerwijs te verwachten en zo ja,
is deze winst een substantieel deel van het inkomen?

Ja/nee

Bij een nee bij deze vragen is er geen sprake ondernemerschap. Vraag om advies als je
twijfelt.
Bij het aanbieden van uren voor verdiensten zal je je moeten afvragen of je dit doet
vanuit zelfstandig ondernemerschap of als (fictief) werknemer.
Doe jij je opdrachten naar eigen inzicht en in je eigen tijdsplanning?

Ja/nee

Kun je je willekeurig laten vervangen?

Ja/nee

Heb je een groot aantal (minimaal 3) opdrachtgevers per jaar?

Ja/nee
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Loop je ondernemersrisico zoals voor: debiteuren, acquisitie, ziekte en
arbeidsongeschiktheid en wettelijke aansprakelijkheid?
Investeer je het leeuwendeel van je arbeidszame tijd aan je onderneming?
Heb je voldoende opdrachtgevers en een evenredige balans tussen de
verschillende opdrachtgevers (niet meer dan 70% inkomen van 1 opdracht)?

Ja/nee

Ja/nee
Ja/nee

Bij zesmaal ja, dan zal er naar alle waarschijnlijkheid sprake zijn van geen
werknemerschap en ben je als zelfstandig ondernemer aan te merken.
Heb je een enkele keer nee of twijfel je op onderdelen, dan is het aan te raden om een
modelovereenkomst te bezien of deze bij je past. Bij nog meer twijfel of dit wel aan de
orde is, is het aan te raden om advies in te winnen.
Zie: Niet in loondienst en Modelovereenkomsten
Stap 6
Duidelijkheid over grenzen dienstverlening
Heb je algemene voorwaarden? Zo ja, sluiten deze aan bij die van jouw branche,
dan wel hanteer je de branche voorwaarden?

Ja/nee
Ja/nee

Heb je een disclaimer op/bij je website/blog/mails?
Worden de algemene voorwaarden door jou bij iedere opdracht vooraf kenbaar
gemaakt en leg je vast, dat de klant daarmee instemt?
Zijn de algemene voorwaarden verstrekt voorafgaand aan het aangaan van de
overeenkomst en/of vrij beschikbaar?

Ja/nee
Ja/nee

Heb je met name consumenten als klant? Dan gelden strakkere regels voor
voorwaarden door jou gesteld. Heb je daar rekening mee gehouden bij door jou
gehanteerde afspraken/voorwaarden?

Ja/nee

Heb je de incassokosten geregeld in de (algemene) voorwaarden?

Ja/nee

Heb je een privacyregeling opgenomen in je algemene voorwaarden of in een
apart reglement (AVG)?

Ja/nee

Heb je een webshop, dan gelden er dwingende regels voor de door jou te
hanteren voorwaarden voor een overeenkomst, heb je deze geregeld?

Ja/nee

Ja/nee

Zie voor meer info: E-book Juridisch goed geregeld ondernemen van JuridischEHBO op
www.JuridischEHBO.nl.
Stap 7
Contractuele issues
Worden bijzondere afspraken (kernbedingen) opgenomen in een aparte
overeenkomst door jou?

Ja/nee
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Zijn jouw juridische documenten geactualiseerd en gedocumenteerd, zoals
contracten/voorwaarden?
Zijn afspraken met leveranciers, onderaannemers, partijen waarmee je
samenwerkt ook vastgelegd en zo ja, op een juiste manier en gedocumenteerd?

Ja/nee

Ja/nee

Heb je je incasso en debiteurenrisico in je voorwaarden afgedekt en ook
praktisch geregeld?

Ja/nee

Heb je WA en bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheid afgedekt?

Ja/nee

Zie voor meer info: E-book Juridisch goed geregeld ondernemen van JuridischEHBO op
www.JuridischEHBO.nl.
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