
Enkele tips voor startende ZZP'ers

Deze tips zijn gebaseerd op mijn eigen ervaring en fouten alsmede ervaring en fouten van anderen. 
Ze hoeven dus niet te gelden voor iedereen. Daarnaast ga ik ervan uit dat je werkbaar bent als 
dienstverlener. 

Opmerking:

Genoemde bedragen / situaties / voorbeelden zijn bedoeld ter illustratie en kunnen flink afwijken.

Algemeen

Hieronder enkele algemene zaken die je geregeld moet hebben:

• Bepaal je organisatievorm, bijvoorbeeld een BV, VOF of ZZP. ZZP is de eenvoudigste vorm en 
heeft enkele voordelen zoals extra belastingaftrekmogelijkheden. In de rest van deze “brief” 
ga ik er van uit dat je als ZZP'er zal beginnen.

• Schrijf je in bij de KvK, dit is verplicht sinds 2008.

• Je hebt een BTW-nummer nodig. Nadat je bent ingeschreven bij de KvK ontvang je vanzelf 
een BTW-nummer.  Het nummer is je sofi / bsn nummer met daarachter B01 of een ander 
getal als je al één of meer bedrijven hebt.

• Zorg voor een boekhouder of liever een goede accountant. Deze kan je advies geven en 
helpen met allerlei, voornamelijk, belastinggerelateerde zaken.

• Zorg voor een VAR-verklaring. Het formulier hiervoor kun je vinden op de website van de 
belastingdienst. Meestal ontvang je binnen twee weken je verklaring. Een VAR-verklaring is 
bedoeld om je opdrachtgever vrij te stellen van het betalen van allerlei premies en andere 
zaken die zij normaal gesproken wel afdragen voor een medewerker die in dienst is. Met de 
VAR verklaring geeft de belastingdienst te kennen dat je zelfstandig ondernemer bent en dat 
je zelf zorg draagt voor genoemde (en meer) verplichtingen.
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Geld

Enkele tips over geld.

• Zorg dat je een buffer hebt voordat je start. Op het moment dat je je eerste opdracht hebt 
duurt het gemiddeld nog 2 tot 3 maanden voordat je eerste factuur is betaald. Je moet dus 
een buffer hebben van minstens 3 maanden. Als je verwacht langer nodig te hebben voordat 
je start met je eerste opdracht dan kun je die tijd optellen bij deze 3 maanden. 

• Zet geld apart voor het afdragen van BTW. BTW die je moet afdragen wordt berekend op 
basis van de factuurdatum. Er wordt geen rekening gehouden met het geld dat je 
daadwerkelijk hebt ontvangen. Onderstaand een rekenvoorbeeld:

Maand Januari Februari Maart April

Start opdracht Vervolg Vervolg Vervolg

Opmerkingen Aan het einde van 
deze maand maak je 
je eerste factuur

Aan het einde van 
deze maand wordt 
waarschijnlijk je 
eerste  factuur 
betaald

Aan het begin van 
deze maand staat je 
geld op je rekening

In deze maand moet 
je BTW gaan 
betalen. Misschien 
is je tweede factuur 
dan reeds betaald

Factuurdatum 31-1 28-2 31-3 30-4

Bedragen

Gefactureerd € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

Ontvangen € 10.000,00 € 10.000,00

Af te dragen 19% € 1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 5.700,00

Over € 4.300,00

Of Indien je tweede 
factuur reeds 

betaald is

€ 14.300,00

• Je houdt in het begin dus niet zoveeel over. Want je moet ook nog leven van je geld en een 
deel apart zetten voor andere doeleinden. Er zijn twee mogelijkheden om de pijn enigszins te 
verzachten:

1. De laatste factuurdatum kun je veranderen van 31-3 naar 1-4, dan hoef je daarover 
geen BTW te betalen. Dat scheelt in dit voorbeeld dus € 1.900,00

2. Een Nihil-aangifte doen. In dat geval betaal je dus niets aan BTW maar dat moet later 
in het jaar wel gecompenseerd worden.

• Je moet altijd aangifte doen, als je dat enkele keren bent vergeten dan moet je van de 
belastingdienst elke maand BTW-aangifte gaan doen.

• Een goede vuistregel is: Leg ongeveer de helft van je inkomsten apart (afhankelijk van je 
situatie). Hiermee kun je een buffer opbouwen voor als je geen werk hebt of wanneer je 
vakantie hebt. Zodra je buffer groot genoeg is, bijvoorbeeld 6 maanden, hoef je deze niet 
verder uit te bouwen. Ik heb voor 6 maanden gekozen omdat mijn AOV-verzekering gaat 
uitkeren na 6 maanden. Daarnaast kun je het bedrag gebruiken voor het betalen van je BTW-
afdracht, je inkomstenbelasting en voor allerlei verzekeringen die je nodig hebt. 
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Verzekeringen

Er zijn diverse verzekeringen voor ZZP'ers. Onderstaand een lijstje van verzekeringen die mijn inziens 
nuttig zijn:

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). 

Zeer aan te raden en redelijk prijzig. Reken op ongeveer € 250,00 per maand. Kies voor een beroeps-
AOV want anders kun je gedwongen worden om werk te gaan doen dat je niet wilt doen. Een 
beroeps-AOV voorkomt dat maar neemt de mogelijkheid niet weg. De hoogte van de premie is 
afhankelijk van diverse factoren:

• Welk bedrag / inkomen wil je verzekeren, bijv. € 40.000,00 per jaar

• Hoe is je gezondheid

• Wat voor werk doe je

• Je leeftijd

• etc.

Aansprakelijkheidsverzekering

Heb ik zelf niet, tenminste niet zakelijk. Ik doe opdrachten alleen op basis van inspannings-
verplichting en nooit op basis van resultaatverplichting. In het laatste geval is een aan-
sprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering wel aan te raden.

Pensioen 

• Pensioenverzekeringen: Deze zijn erg duur maar bieden veel zekerheid, ook voor je eventuele 
nabestaanden (afhankelijk van de verzekering).

• Banksparen: Zeer populair omdat je geen belasting hoeft te betalen, ongeveer 50% wordt 
“bijgelegd” door de overheid (afhankelijk van je inkomen). Pas na je pensioen ga je belasting 
betalen en dan val je in een lager tarief. Erg gunstig dus. Nadeel is dat je het opgebouwde 
geld moet besteden aan een pensioenproduct en dat je er tussentijds niet bij kunt. Ook je zit 
met een premieverplichting.

• Gewoon sparen:  Dit is wat ik doe, elke maand een bedrag opzij zetten en er niet aankomen. 
Later kan ik dan altijd nog beslissen wat ik met het geld ga doen. 

• Ik kan bijvoorbeeld een deel vastzetten (voor hogere rente)

• Ik kan de hypotheek van mijn huis ermee aflossen

• Ik kan alsnog een “pensioenproduct” kopen

• en ik kan er altijd bij

• Overlijdensrisicoverzekering: In combinatie met sparen voor je pensioen dek je hiermee ook 
de inkomensrisico's voor je eventuele partner en kinderen af. Deze verzekeringen zijn niet zo 
duur en kun je afsluiten tot bijvoorbeeld je 65ste (want hierna ga je toch met pensioen en dat 
hebben we hierboven al geregeld). Het verzekeren van bijvoorbeeld € 500.000,00 kost 
ongeveer € 1.000,00 tot € 1.500,00 per jaar. Uiteraard is deze premie ook weer afhankelijk van 
je persoonlijke situatie.
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Ziektekostenverzekering

Dit spreekt voor zich.

Administratie

Last but not least:

Administratie, dit is een van de belangrijkste zaken die je goed geregeld moet hebben. Als dit niet 
goed is dan kan je dat veel geld kosten. Ik heb eerder een excel-spreadsheet gepost waarmee je een 
eind uit de voeten kunt. Zorg ervoor dat dit goed is, hoe vervelend werk het ook is. Als je het niet zelf 
wilt doen zorg dan tenminste voor een goede en betrouwbare boekhouder die het voor je doet. 

Opmerking:

Een slechte administratie is misschien wel de belangrijkste reden voor het falen van ondernemers 
(tenminste voor zover mijn ervaring reikt).
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