
 

 

Btw-nummer aanvragen? Wij helpen jou daar graag bij! 

Zodra je je als geen freelancer bij ons inschrijft en ervoor kiest om zelf je administratie te regelen. 

Dien je een btw-nummer aan te vragen. Je gaat hierbij een aanvraag doen voor een btw-nummer bij 

de Belastingdienst. Wil je hierover 100% duidelijkheid en zekerheid? Kies er dan voor om langs de 

Kamer van Koophandel te gaan en je te laten adviseren.  

Wij helpen je maar al te graag met het invullen van het formulier Opgaaf Startende Onderneming.  

Ga er even rustig voor zitten en lees onze instructie rustig door, zodat je je formulier foutloos kunt 

sturen per post naar: Belastingdienst, Postbus 2891, 6401 DJ Heerlen. 

Linkje naar het formulier: 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/opg_start_ondernem_handelsregister_on

0202z3fol.pdf 

Voordat je begint even een tip: schrijf duidelijk en binnen de vakjes. 

 Je mag een eigen naam bedenken voor je onderneming. Vul dit in bij 1a. Je kan creatief zijn 

en kiezen voor een naam, maar je mag ook je eigen naam gebruiken. Dit wordt de naam die 

je kan terugvinden op elke factuur.  

Vul nu je eigen gegevens in bij 1b, 1c en 1d, dit worden de gegevens van jouw onderneming. 

Als startdatum kun je het beste de dag nadat je je eerste opdracht hebt verricht invullen. 

Hier moet je dus niet je geboortedatum invullen. 1 e mag je overslaan.  

 

 Kies hier voor rechtsvorm Eenmanszaak. 

 

 Bij 3a vul je de gegevens in van de ondernemer die het btw-nummer aanvraagt. Dat ben jij. ;) 

Vergeet bij 3a niet je Burgerservicenummer in te vullen, dit staat op je 

identiteitskaart/paspoort. Je Burgerservicenummer is niet je documentnummer, kijk daar 

goed naar. 3b mag je overslaan.  

 

 Vervolgens kun je je gegevens van je boekhouder invullen. Heb je die niet? Dan mag je dit 

onderdeel laten zitten. 

 

 Is dit je eerste onderneming? Vink dan bij 5a ‘ja’ aan. Heb je meerdere ondernemingen? Vul 

5b in. Heb je deze niet? Hoef je 5b niet in te vullen. 

 

 Bij 6a maak je een schatting van het aantal opdrachtgevers in het eerste jaar. Je kan 

natuurlijk voor meerdere opdrachtgevers werken bij ons. Now Boarding4all is niet je 

werkgever/opdrachtgever maar het platform waarop je opdrachtgevers krijgt toegereikt. 6b 

beschrijft je activiteiten. Bijvoorbeeld: Catering- en horecawerkzaamheden. Bij meerdere 

activiteiten beschrijf je ze allemaal.  

 

 Bij 7a geef je aan of je meerdere soorten inkomsten hebt of verwacht. Zo kun je al winst uit 

een andere onderneming hebben, salaris ontvangen als je ergens in loondienst bent of 

bijverdienen uit overig werk, zoals een folderwijk. Heb je daadwerkelijk inkomsten uit 

overig werk? Vul dan bij vraag 7d deze inkomsten in. Als je bij 7a een van de andere opties 

hebt aangevinkt, hoef je bij 7d niets in te vullen. Vul bij vraag 7b een schatting in van het 

aantal uur dat je per week denkt te gaan werken.  
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Bijvoorbeeld: 10 uur.  

Vraag 7c, 8a en 8b dienen op elkaar aan te sluiten. Vraag 7c, 8a en 8b zijn verplicht en puur 

ter indicatie. Laat vraag 7c even voor wat het is en begin aan vraag 8a.  

 

 Vul bij vraag 8a in wat je denkt te verdienen dit jaar, je omzet. Voorbeeld: Uitgaande van 15 

uur per week en 16 euro per uur, je verdient 240 euro – per week. Van de 52 weken in het 

jaar ben je er 8 op vakantie. In de overige 44  weken verdien je dan 10560 – euro. Prima toch.  

Geef bij 8b een indicatie van je kosten aan. Bijvoorbeeld: reiskosten die je verwacht te gaan 

maken.  

Je omzet bij 8a min de kosten die je hebt ingevuld bij 8b is je winst. Easy peasy of niet dan? 

Vul de uitkomst hiervan bij 7c in. Bij 8c vink je aan: Nee. Bij 8d vink je aan: Bedrijfsadvies.  

 

 Hierbij hoef je maar weinig te doen, vink aan: Nee. 

 

 Yeay! Vraag 10 mag je overslaan.  

 

 De invulvelden bij vraag 11 spreken voor zich en moet je verplicht invullen. Let op: vul bij de 

datum van de dag van ondertekening in en niet je geboortedatum. Belangrijk: Print het 

document uit en zorg voor een zichtbare/duidelijke met pen geschreven handtekening die 

herkenbaar is. Digitale handtekeningen worden helaas niet goedgekeurd.  


