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Wat moet je allemaal doen als je start als zelfstandige? 
Inschrijven bij de Kamer van Koophandel? Bij de belasting-
dienst? Gelden er voorwaarden? Waar moet ik op letten bij het 
bedenken van een bedrijfsnaam
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INSCHRIJVING KVK

In Nederland moeten alle ondernemingen worden ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als zzp’er heb je ook 
een onderneming. Regel je verder niets, dan heb je een eenmanszaak. 

Waarom inschrijven bij de KvK? 
Door je onderneming in te schrijven bevorder je de rechtszekerheid bij 
het zakendoen. Iedereen kan in het register opzoeken welke rechtsvorm 
jouw onderneming heeft en wie welke bevoegdheid heeft binnen jouw 
organisatie. Het is voor jou als ondernemer soms ook van belang te 
weten met wie je te maken hebt, wie bevoegd is, wie aansprakelijk is en 
of er misschien sprake is van een faillissement. Dit is allemaal te vinden 
in het Handelsregister. 

Wanneer je onderneming inschrijven? 
Je kunt een eenmanszaak, vof, cv of maatschap een week voor de start 
tot een week na de start van je onderneming persoonlijk inschrijven. 
Als je te laat bent met inschrijven, dan moet je je onderneming alsnog 
inschrijven. Je bent als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de 
inschrijving. Als je een bv start, zal de notaris de inschrijving regelen. 

Zijn er kosten aan verbonden? 
Vanaf 2013 is de jaarlijkse bijdrage voor inschrijving afgeschaft. Er zijn 
dus geen kosten aan verbonden. 

Moet je je melden bij de belastingdienst?
Na inschrijving bij de KvK hoef je je niet te melden bij de belasting-
dienst. De gegevens worden automatisch doorgestuurd naar de 
belastingdienst. Je bent zelf verantwoordelijk voor de melding van je 
onderneming bij de belastingdienst ten behoeve van de aangifte omzet-
belasting.   



VOORWAARDEN OM EEN ONDERNEMING IN TE SCHRIJVEN

Om je onderneming in te kunnen schrijven dien je aan de volgende 
voorwaarden te voldoen:
• Je verricht een regelmatige maatschappelijke werkzaamheid;
• Je verricht de werkzaamheden tegen betaling;
• Je treedt zelfstandig op, voor eigen rekening en risico;
• Je treedt openlijk op, in concurrentie met andere ondernemers;
• Je neemt deel aan het economisch verkeer;
• Je doel is winst of kostenbesparing.

WELKE GEGEVENS WORDEN OPGENOMEN  

IN HET HANDELSREGISTER?

In het Handelsregister worden de volgende gegevens opgenomen:
• Wat doet je onderneming?;
• De omvang van je onderneming;
• Telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres of correspondentieadres;
•  Privéadres van de eigenaar, vennoot, bestuurder, commissaris of de 

gevolmachtigde van de onderneming;
• Gegevens van nevenvestiging;
• De curator bij een faillissement;
• Eventuele andere ondernemingen op hetzelfde adres. 

Kiezen van een bedrijfsnaam 
Veel startende ondernemers werken eerst onder hun eigen naam. Het 
voordeel daarvan is dat je zelf het belangrijkste marketinginstrument 
bent. Ook is het handig in je bedrijfsnaam een link te leggen met je 
beroepsaanduiding, zodat je klanten direct een idee hebben van wat 
je doet. Let bij het kiezen van een bedrijfsnaam op het gebruik van die 
naam door andere bedrijven. Je kunt niet zomaar de naam van een 
ander bedrijf gebruiken. Controleer je naam in het Handelsregister en/
of het Merkenregister. 

Tips bij het kiezen van een naam voor je onderneming:
• Kies een korte pakkende naam;
• Kies een duidelijke naam;
• Kies een naam die makkelijk te onthouden en te spellen is;
• Vermijd afkortingen en namen met 3 lettergrepen;
•  Check of de bijbehorende domeinnaam beschikbaar is voor je 

website. 
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Volgens de Kamer van Koophandel moet je op de volgende punten 
letten bij het   kiezen van een bedrijfsnaam:
Kies geen verwarrende of misleidend(e) naam of merk. Zorg dat je 
bedrijfsnaam niet te veel lijkt op een bestaand(e) naam of merk. 
Degene die kan aantonen dat hij/zij het langst de naam gebruikt, heeft 
het recht op de naam. Als je een handelsnaam gaat gebruiken van een 
al bestaand merk, dan kun je gedwongen worden om de handelsnaam 
aan te passen. Of jouw naam op een merk lijkt, kun je nakijken in het 
merkenregister van BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigen-
dom). 

De KvK onderzoekt bij je inschrijving alleen of er een bedrijf is met 
precies dezelfde naam, dus niet of de naam misschien verwarrend is of 
te veel op een bestaand merk lijkt.
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