
Een compleet overzicht van alle stappen over het 
oprichten van jouw eenmanszaak

Eenvoudig jouw 
eenmanszaak oprichten

maakt een aparte notaris, jurist en boekhouder overbodig



Wat is een eenmanszaak?
Een eenmanszaak is een ondernemingsvorm, net zoals de VOF of een BV. 
Bij de eenmanszaak is er, zoals het woord het al zegt, een persoon de 
eigenaar. De eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid. De eigenaar is 
dus zelf aansprakelijk voor alle schulden en fiscaal gezien wordt het resultaat 
opgeteld bij het inkomen van de ondernemer.

Waarom zou je een eenmanszaak oprichten via Firm24?
Vanwege de ontwikkelingen van het coronavirus beperkt de Kamer van 
Koophandel de fysieke afspraken voor het oprichten van een eenmanszaak. 
Ook ontvangen wij berichten van ondernemers dat de KvK überhaupt geen 
afspraken meer maakt. Ondernemers met klachten wordt expliciet gevraagd 
om geen afspraak te maken. Wij begrijpen dat ondernemers ook zelf 
vanwege eigen of andermans veiligheid liever fysieke afspraken vermijden, 
daarom heeft Firm24 de digitale identificatie ook toegepast voor het oprichten 
van een eenmanszaak.
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Stel vast of de eenmanszaak voor jou de juiste rechtsvorm is.

Je keuze staat vast: je gaat ondernemer worden! Dat wordt ongetwijfeld het 
begin van een groots avontuur. Maar in welke rechtsvorm ga jij je 
onderneming gieten? Meestal moet je de afweging maken tussen een BV, 
VoF of een eenmanszaak. Kom je er niet uit welke rechtsvorm het beste bij 
jouw situatie past? Doe dan de rechtsvormkeuze test. 

In deze test kom je er binnen 5 minuten achter welke rechtsvorm het best 
passend is. Twijfel je hierna nog? Schroom dan niet om contact op te nemen 
met één van onze fiscalisten. Zij helpen jou graag met het maken van de 
juiste keuze.

1. Keuze juiste rechtsvorm
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2. Voor- en nadelen eenmanszaak

Wat zijn de voordelen van een eenmanszaak?

Voordeel 1 - Fiscaal
Zoals reeds gezegd is de oprichting van een eenmanszaak zeer eenvoudig. 
Daarnaast staat de eenmanszaak ook bekend als fiscaal voordelig door haar 
verschillende fiscale aftrekposten. Aan deze aftrekposten zitten natuurlijk wel 
een aantal voorwaarden. Door deze aftrekposten hoef je over een deel van 
de behaalde winst geen inkomstenbelasting te betalen. De bekendste 
aftrekposten die je hebt als ondernemer in de eenmanszaak zijn de 
zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Voordeel 2 - Simpel en goedkope oprichting
Een ander voordeel van de eenmanszaak, is dat het eenvoudig en goedkoop 
is om op te richten. De notaris hoeft immers niet, zoals bij de BV, een 
notariële akte te maken. Dit scheelt in zowel de lengte van de procedure als 
in de kosten. Daarnaast hoef je bij een eenmanszaak, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld een VOF of BV, geen afspraken op papier te zetten omdat je 
zelf de enige eigenaar bent van de eenmanszaak. Hoe de procedure voor de 
oprichting van een eenmanszaak via Firm24 verloopt lees je verderop in dit 
e-book.
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Voordeel 3 -  Boekhouding
Naast de belastingtechnische voordelen en het feit dat de oprichting 
eenvoudig en goedkoop is, is ook de hoeveelheid aan boekhouding een 
groot voordeel van de eenmanszaak. Natuurlijk ben je als ondernemer in de 
eenmanszaak wel verplicht om een deugdelijke administratie te voeren, maar 
die is alsnog een stuk minder dan bij de BV. Je hoeft bijvoorbeeld geen 
jaarrekening op te stellen en te deponeren en er bestaat geen publicatieplicht 
voor financiële cijfers. Dit scheelt je wederom tijd (die je in je onderneming 
kunt stoppen), een boel gedoe en kosten. Verderop in dit e-book lees je 
welke verplichtingen boekhoudkundige je hebt als ondernemer in de 
eenmanszaak.

Wat zijn de nadelen van een eenmanszaak of VOF?

Nadeel 1 - Aansprakelijkheid
Een nadeel van deze rechtsvormen is dat de rechtsvormen geen 
rechtspersoonlijkheid heeft. Je handelt als natuurlijk persoon. Dat betekent 
dat je persoonlijk aansprakelijk bent voor al jouw contractuele verplichtingen, 
en dus ook eventuele schulden. Deze schulden kunnen verhaald worden op 
jouw privévermogen. Is jouw onderneming al vrij groot of ga je direct veel 
risico lopen met je onderneming, overweeg dan om een BV op te richten. In 
een BV ben je niet persoonlijk aansprakelijk, tenzij sprake is van bijvoorbeeld 
onbehoorlijk bestuur.
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Nadeel 2 - Aantrekken van startkapitaal
Als eenmanszaak kan het lastig om startkapitaal aan te trekken. Bij een 
eenmanszaak zullen investeerders veelal een bedrag moeten uitlenen aan 
de ondernemer(s), terwijl investeerders bij een BV een percentage van de 
aandelen kunnen verkrijgen. Dit biedt meer zekerheid voor een investeerder.

Nadeel 3 - Pensioen en risico’s
Als ondernemer in de eenmanszaak ben je zelf verantwoordelijk voor het 
opbouwen van een aanvullende pensioen en het afdekken van risico’s. 
Overleg daarom goed met een adviseur over eventuele verzekeringen die je 
kunt afsluiten. In dit e-book kun je lezen welke verzekeringen er onder meer 
zijn voor ondernemers in de eenmanszaak.

Nadeel 4 - Belastingdruk
Als je eenmanszaak groeit en je gaat meer winst maken, dan kan het 
belastingtechnisch gezien voordeliger worden om over te stappen naar een 
BV. Dit heeft te maken met de verschillende belastingen waar je onder valt 
als eenmanszaak of BV. In hoofdstuk 7 van dit e-book lees je meer over de 
overstap van eenmanszaak naar een BV.
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Hoe werkt de aansprakelijkheid bij eenmanszaak?
In het geval van een eenmanszaak ben je voor de volle 100% persoonlijk 
verantwoordelijk voor de zakelijke schulden die je maakt. De wet maakt geen 
verschil tussen het vermogen van de onderneming en je privé vermogen. 
Hierdoor handel je binnen deze rechtsvorm altijd voor eigen risico en 
rekening. In het ergste geval kan een schuldeiser dus aanspraak maken op 
bijvoorbeeld je gezinswoning.

De wet maakt geen verschil tussen het vermogen van de onderneming en je 
privé vermogen. Hierdoor handel je binnen deze rechtsvorm altijd voor eigen 
risico en rekening.

Welk risico loop je bij verschillende activiteiten?

Voorbeeld 1: De horeca onderneming of winkel
• Langdurige huurovereenkomst (zakelijke huurovereenkomst is vaak

5 jaar).
• Arbeidsovereenkomsten met personeel.
• Financiering door bank of andere geldschieter.

3. Aansprakelijkheid
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Voorbeeld 2: De zzp consultant
• Geen langdurige huurovereenkomst
• Geen personeel
• Geen externe financiering noodzakelijk
• Potentieel risicodragende adviezen, bijv. een consultant voor een grote 

(internationale) corporate.

Voorbeeld 3: Zzp’er in het algemeen bijv. in bouw, zorg en taxibranche
• Arbeidsongeschiktheid door bedrijfsongeval
• Economische tegenslag
• Langdurige ziekte

Doordat zzp’ers veelal niet zijn verzekerd voor ongevallen of langdurige
ziekte is er geen vangnet om een financiële tegenslag op te vangen. Wellicht
dat de verplichte verzekering voor zzp’ers hier verandering in zal brengen,
maar dit zal ook extra kosten voor de ondernemer met zich meebrengen.
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4. Welke belastingen en faciliteiten zijn er?

Inkomstenbelasting Box 1

37,35%Schijf 1: t/m €68.507

49,50%Schijf 2: vanaf €68.508

Met welke belastingen dien je rekening te houden bij de eenmanszaak?
Wanneer je vanuit de eenmanszaak onderneemt krijg je te maken met 
verschillende belastingen. Over jouw winst betaal je inkomstenbelasting. 
Daarnaast heb je natuurlijk rekening te houden met de omzetbelasting. De 
btw die je factureert dien je af te dragen en de btw die je betaalt kun je 
daarmee verrekenen. Tot slot dien je ook nog rekening te houden met de 
loonheffingen in het geval je personeel in dienst hebt.

Welk belastingvoordeel heb je bij de eenmanszaak?
Je betaalt als eigenaar van een eenmanszaak inkomstenbelasting over de 
gerealiseerde winst. Dit zijn de zogenaamde tariefschijven van box 1. Voor 
2020 zijn de twee schijven als volgende opgedeeld:
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Fiscale aftrekpost Bedrag Voldoen urencriterium 
(1.225 uur per kalenderjaar)

9,44% met een max
van €9.218 JaFiscale oudedags

-reserve

€7.280 JaZelfstandigenaftrek

€2.123 Ja, maximaal 3 jaar

Nee

Startersaftrek

14%MKB-winstvrijstelling

In 2020 is de aftrek van de ondernemersaftrek beperkt. Het maximale tarief voor 
aftrek is 46%.

De term eenmanszaak kan enigszins onduidelijk zijn. Het betekent dat de 
onderneming wordt geleid door één persoon. Het betekent aldus niet dat er 
slechts één iemand in de eenmanszaak mag werken. Je kunt als eigenaar 
van de eenmanszaak dus gewoon personeel aannemen. Het aannemen van 
werknemers brengt enkele verplichtingen met zich voor de werkgever. Zo 
dien je bijvoorbeeld als werkgever een arbeidsovereenkomst aan te gaan 
met je werknemer en je moet werknemers aanmelden bij de belastingdienst.

Bij de berekening van jouw belastbaar inkomen kan je wel gebruik maken 
van onderstaande fiscale aftrekposten:

5. Personeel
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Wil je stoppen met je eenmanszaak, dan moet je met enkele belangrijke 
zaken rekening houden. Zo doen je de eenmanszaak bijvoorbeeld uit te 
schrijven bij de KvK en fiscaal af te rekenen met de belastingdienst. Het 
simpelweg staken van de bedrijfsactiviteit is dus niet voldoende om de 
eenmanszaak stop te zetten.

Uitschrijven bij de KvK
Veelal zul je bij de opheffing van je eenmanszaak moeten beginnen door 
deze uit te schrijven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
Dit doe je door de uitschrijving online door te geven aan de KvK. De 
uitschrijving uit het Handelsregister van de KvK zal automatisch worden 
doorgegeven aan de belastingdienst.

Fiscaal afrekenen met de belastingdienst
Nadat de eenmanszaak is uitgeschreven uit het Handelsregister van de KvK 
ontvang je een bevestiging van de bedrijfsbeëindiging van de 
belastingdienst. Mocht je deze bevestiging niet ontvangen, dan moet je zelf 
even contact opnemen met de belastingdienst omtrent de beëindiging van je 
onderneming. Daarnaast zal je fiscaal moeten afrekenen met de 
belastingdienst. Dit houdt in dat je:

6. De opheffing van een eenmanszaak
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1. De administratie van je eenmanszaak afsluit. Let op! De administratie 
dien je 7 jaar te bewaren. Hier lees je er meer over.

2. De jaarstukken opmaakt tot en met het einde van de eenmanszaak.
3. Zorgt voor een eindafrekening met de belastingdienst. Dit doe je door 

een aangifte inkomstenbelasting in te leveren bij de belastingdienst 
over het jaar dat jouw eenmanszaak voor het laatst actief was.

4. Na de eindberekening een slotaangifte btw (omzetbelasting) doet.

Als ondernemer heb je met risico’s te maken. Wanneer je onderneming 
groeit en er bijvoorbeeld meer partijen bij je onderneming betrokken raken, 
groeien risico’s veelal met je mee. Ook de omzet en de winst gaan stijgen in 
een groeiende onderneming. De inkomstenbelasting die van toepassing is op 
eenmanszaken kan ervoor zorgen dat je meer belasting betaald dan het 
geval is bij een andere rechtsvorm. Op een bepaald punt wordt het aldus 
aantrekkelijk om van een eenmanszaak naar een BV te gaan. Hieronder lees 
je wanneer en om welke redenen het aantrekkelijk wordt om over te stappen 
van een eenmanszaak naar BV. 

Risico’s in de eenmanszaak
In tegenstelling tot een eenmanszaak of VOF, ben in een BV niet
persoonlijke aansprakelijk. De BV heeft, zoals dat juridisch wordt genoemd,
rechtspersoonlijkheid en kan daardoor zelf verplichtingen zoals contracten
aangaan. De bestuurder van de BV is om die reden niet persoonlijk

7. Wanneer stap je over naar een BV?
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aansprakelijk, tenzij sprake is van onbehoorlijk bestuur. Bij meer risico’s is
het verstandig om over te stappen naar de BV. Je kan denken aan de
volgende risico’s:

1. Het aangaan van langdurige contracten;
2. Het aannemen van personeel;
3. Het doen van zaken buiten Nederland;
4. Bij het aangaan van financieringen.

Belastingtechnische redenen
Ook bij een groeiende winst kan het aantrekkelijker zijn om een BV te
hebben dan een eenmanszaak. De reden hiervoor is dat je met de
eenmanszaak in de inkomstenbelasting valt, net als een natuurlijke persoon.
Met een BV val je in de vennootschapsbelasting. Vanaf een bepaalde winst
is het belastingtechnisch gezien aantrekkelijker om vennootschapsbelasting
te betalen omdat dit een lager tarief heeft dan de hoogste schijf van de
inkomstenbelasting. Het keerpunt is daarbij afhankelijk van bepaalde
aftrekposten die je eventueel wel of niet hebt in de inkomstenbelasting, maar
meestal wordt uitgegaan van een bedrag van €100,000,- winst per jaar. 

Het aantrekken van kapitaal en/of investeerders
Het vermogen van de BV is opgebouwd uit aandelen. De aandelen zijn
verdeeld onder de aandeelhouders. Aandelen geven in beginsel recht op
winst-en stemrecht. Indien je een investeerder wil aantrekken, dan is het
mogelijk om die investeerder een gedeelte van het aandelenkapitaal te
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geven zodat hij meedeelt in de winst. Dit kan voor beide partijen erg
aantrekkelijk zijn. Een eenmanszaak bestaat daarentegen niet uit aandelen
en het is aldus lastiger om in  een eenmanszaak investeerders of ander
kapitaal aan te trekken. Mocht je twijfels hebben over het keerpunt in
jouw eenmanszaak doe dan kosteloos de rechtsvorm keuzetest.

De procedure voor de oprichting van een eenmanszaak verloopt enigszins 
anders dan de oprichting van een BV. Hieronder vind je de stappen die 
doorlopen moeten worden voor de oprichting van jouw eenmanszaak.

Stap 1: De online aanvraag via Firm24
Je begint met de online aanvraag. Hierin vul je de benodigde gegevens in van 
de oprichter van de eenmanszaak.

Stap 2: Digitale identificatie
Als tweede stap dien je je online te identificeren. De online identificatie 
verloopt via Onfido, een digitale ID verificatie applicatie welk voldoet aan alle 
GDPR vereisten. Het proces werkt als volgt. Dit is een digitale ID verificatie 
applicatie die tevens gebruikt wordt door Nederlandse banken om aan

Doe de Rechtsvorm keuzetest

8. Kosten en procedure oprichting
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hun WWFT-verplichting te voldoen. Elke oprichter verricht voorts een 
overboeking van € 0,01 naar Firm24. Deze bankoverboeking wordt door elke 
oprichter vanaf een persoonlijke bankrekening gedaan, dus geen zakelijke 
rekening.

Stap 3: Digitale ondertekening KvK formulier
De oprichter(s) die betrokken zijn bij de oprichting van de eenmanszaak 
ontvangen na de digitale identificatie per email de uitnodiging voor 
ondertekening van het KvK formulier. Het KvK formulier kan digitaal worden 
ondertekend. Na ondertekening zal de notaris de aanvraag in behandeling 
nemen.

Stap 4: Inschrijving Handelsregister van Kamer van Koophandel
Nadat de online aanvraag, de digitale identificatie van de oprichter(s) en de 
ondertekening van de KvK-formulieren heeft plaatsgevonden zal de notaris de 
aanvraag behandelen. De notaris zal de aanvraag, identificatie en KvK-
formulieren controleren en onderzoek doen. Indien alles in orde is zal de 
notaris de eenmanszaak inschrijven in het Handelsregister. Je ontvangt per 
post de inschrijvingsbevestiging en het uittreksel met KvK nummer. Vanaf dan 
is jouw eenmanszaak opgericht en kun je een zakelijke bankrekening bij de 
bank openen. Na ongeveer 2 weken ontvang je van de Belastingdienst een 
brief met het BTW nummer.

Prijs voor de oprichting van een eenmanszaak
De kosten voor de oprichting van de eenmanszaak inclusief werkzaamheden 
van de notaris bedragen €99,- exclusief btw.
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Let op: Deze kosten zijn voor notaris werkzaamheden en het gebruik van de 
nieuwe identificatie technologie van Firm24, waardoor identificatie in persoon 
niet meer nodig is. Deze kosten staan dus los van de registratiekosten van 
de Kamer van Koophandel.

Nadat de eenmanszaak is geregistreerd in het Handelsregister ontvang je 
een aparte factuur (€50,-) voor de inschrijvingskosten van de Kamer van 
Koophandel. Deze factuur worden enkel naar het vestigingsadres van de 
onderneming gestuurd en kunnen wij niet uit handen nemen.

Risico’s die je met je eenmanszaak loopt kun je op verschillende manieren 
afdekken. Zo kun je bijvoorbeeld algemene voorwaarden opstellen of 
verzekeringen nemen. Hieronder lees je daar meer over.

Algemene voorwaarden
In de algemene voorwaarden leg je de rechten en verplichtingen van jou en 
klanten vast.  Het opstellen van algemene voorwaarden is niet verplicht, 
maar kan zeker uitkomst bieden indien je een geschil hebt je een klant of 
leverancier. Je moet je klanten altijd wijzen op de algemene voorwaarden die 
van toepassing zijn. Dit kun je onder meer doen door de algemene 
voorwaarden te deponeren bij de KvK of de rechtbank. Enkele voorbeelden 
van algemene voorwaarden zijn:

9. Risico’s afdekken in de eenmanszaak
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• Betaling: Leg vast wat de uiterlijke betalingstermijn is voor een klant en 
wat er gebeurt indien de klant niet op tijd betaald. Hierbij kun je denken 
aan rente die verschuldigd is over de te late betaling en wat de 
consequenties zijn bij eventuele incassokosten.

• Garantie: Wanneer geef je als eenmanszaak een garantie en wat zijn 
de voorwaarden?

• Geschillenbeslechting: Wil je naar de rechter of kies je voor arbitrage 
(meer specialistisch)? En welk recht is van toepassing op de 
overeenkomst met jouw klant?

• Levering: Wat is de levertijd? Wat gebeurt er indien niet tijdig wordt 
geleverd?

• Aansprakelijkheid: Tot welke hoogte kan een partij een 
schadevergoeding vorderen?

Verzekeringen
Als ondernemer kun je je risico’s beperken door jezelf te verzekeren. Er 
bestaan zowel verplichte verzekeringen voor werkgevers als vrijwillige. De
verplichte verzekeringen zijn:
 

• Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen: Deze 
verzekering is verplicht als je motorvoertuigen gebruikt voor de 
uitoefening van het bedrijf. 
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• Opstalverzekering: Als je een bedrijfspand of ander onroerend goed 
bezit dan zal de hypotheekverstrekker willen dat je een 
opstalverzekering neemt.

• Beroepsaansprakelijkheidsverzekering/ bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekeringen: Een dergelijke verzekering is verplicht in bepaalde 
branches. 

Naast de verplichte verzekeringen bestaan er ook vrijwillige verzekeringen 
waarmee je jouw risico’s kan beperken. Hier een greep uit de vele 
verzekeringen die u kunt nemen: Een rechtsbijstandsverzekering, 
crowdsurance (een verzekering voor collectieve arbeidsongeschiktheid), een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en bedrijfsschade verzekering (dit dekt 
de schade bij bedrijfsstilstand). 

Let op: Je privé verzekeringen dekken niet jouw zakelijk risico af. 
Heb je vragen over het verzekeren van je onderneming, neem dan gerust 
contact op met ons support team.
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Boekhoudverplichtingen verschillen per rechtsvorm. Bij een rechtsvorm
waarbij de onderneming zelf de aansprakelijkheid draagt zoals bij een BV of
NV gelden meer verplichtingen dan bij ondernemingen waarbij dit niet het
geval is zoals een eenmanszaak.

Administratie
Als eenmanszaak ben je verplicht om een administratie op te zetten. Dit
klinkt onschuldig, maar moet je wel serieus nemen. Als achteraf problemen
ontstaan en het blijkt dat je geen deugdelijke boekhouding/administratie hebt
gevoerd, dan kan dat leiden tot (hoge) boetes. Naast het feit dat het voor
jezelf goed is om te weten hoe je bedrijf ervoor staat is de administratie ook
de basis voor de belastingaangiftes die je moet doen. Zoals eerder
aangegeven in dit e-book moet je ook na het doen van je belastingaangiftes
de administratie gedurende 7 jaar bewaren. 

Waar bestaat de administratie uit?
De boekhouding of administratie verschilt per onderneming. Heb je
bijvoorbeeld een winkel, dan zal je administratie veelal af te lezen zijn uit je
kassasoftware. Werk je daarentegen op projectbasis, dan zullen vooral jouw
gemaakte uren leidend zijn voor de administratie. Naast deze verschillen zijn
er een paar overzichten die vrijwel bij elke onderneming aan bod komen:

10. Boekhouding
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• De balans
• De winst-en verliesrekening
• Salarisadministratie
• Debiteurenadministratie
• BTW aangifte (per kwartaal)
• Regel je boekhouding via Firm24

 
Bij Firm24 hebben we de complexiteit uit de boekhouding gehaald voor BV
ondernemers. We lanceren binnenkort ook een Firm24 premium
boekhoudservice voor eenmanszaken. Schrijf je nu alvast in om als eerste
mee te mogen in de beta release.

De laatste stap van de oprichting van jouw eenmanszaak is het openen van 
de zakelijke bankrekening. Voor een overzichtelijke administratie is het
verstandig om jouw privé en zakelijke rekeningen gescheiden te houden. De
zakelijke bankrekening kan je pas openen bij een bank op het moment dat je
het KvK-uittreksel van jouw eenmanszaak hebt ontvangen. 

11. Openen zakelijke bankrekening 
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Wij zijn er voor jou!
Wij als ondernemer geloven in de beste service voor andere ondernemers 
(notariële, fiscale, boekhouding). Waarom zou je nog een dure notaris, 
fiscalist of account hebben terwijl al handmatige processen kunnen worden 
geautomatiseerd. Dit verhoogd de kwaliteit, versneld het proces en verlaagt 
de kosten voor jou.

Wij als Firm24 beloven onze klanten:
Snelle en eenvoudige procedures
Volledig online (geen fysieke afspraak meer nodig)
Complete ondersteuning tijdens de oprichting
Tegen een scherpe prijs

Wij zijn er voor jou!

Team Firm24

Het KvK-nummer, dat op het KvK-uittreksel staat, heb je namelijk nodig voor 
het aanvragen van de zakelijke bankrekening. Firm24 heeft een partnership 
met KNAB. Samen met KNAB zorgen wij ervoor dat jij zo snel mogelijk na de 
oprichting van jouw eenmanszaak aan de slag kunt.

Open een zakelijke rekening

Eenvoudig jouw eenmanszaak of oprichten

https://www.knab.nl/firm24?utm_source=firm24&utm_medium=referral&utm_campaign=zakelijk_firm24
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