
Wettelijke eisen  en eisen beroeps- en/of brancheorganisatie

Het Handelsregister
Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) is verplicht
voor elke ondernemer. In dit register wordt een aantal standaard-gegevens van ie dere
onderneming bijgehouden (onder andere persoon lijke gegevens, vestigingsplaats,
handelsnaam, rechtsvorm, eventueel de bevoegdheden van medewerkers van het be drijf).
Het register is openbaar. Iedereen kan informeren met welke gegevens uw bedrijf is
opgenomen. Omgekeerd kunt u het register gebruiken om na te gaan of (en hoe) uw le‐ 
veranciers, concurrenten en klanten (B2B) staan ingeschreven.

Handelsnaamwet
Bij de inschrijving controleert de Kamer van Koophandel of de door u gekozen
bedrijfsnaam voldoet aan de eisen van de Handelsnaamwet. Om zeker te zijn dat u uw
be drijfsnaam zonder risico's kunt voeren, kunt u de KvK een handelsnaam-onderzoek
laten doen. Heeft u een goede naam, die voldoet, claim dan meteen de domeinnaam, ook
voor je site. 

Diploma eisen 
Een aantal titels is beschermd (bijvoorbeeld accountant of meester in de rechten). Een
aantal beroepen mag je alleen uitvoeren als je het juiste diploma hebt. Check of je hieraan
voldoet in het diplomaregister. Voor een overzicht van alle gereguleerde beroepen. 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?
action=regprofs&id_country=10&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top
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Eisen branche- of beroepsorganisatie

Soms is het goed of noodzakelijk om aangesloten te zijn bij een branche- of beroeps-
organisatie. Ook deze stellen eisen voordat je lid kan worden. Dit om garant te staan voor
kwaliteit. Vraag bij je eigen branche- of beroepsorganisatie aan welke eisen je moet
voldoen om lid te mogen worden. Een aantal branches uitgelicht:

Horeca en slijters
Iedereen met een drankverstrekkend bedrijf moet het SVH diploma Sociale Hygiëne
hebben. 

Zorgsector
De volgende 13 beroepen moeten zich registreren in het BIG-register: apotheker, arts,
bachelor medisch hulpverlener (tijdelijke registratie), fysiotherapeut, geregistreerd
mondhygiënist (tijdelijke registratie), gezondheidszorg-psycholoog, klinisch technoloog,
orthopedagoog-generalist, physician-assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkun-
dige en verloskundige.

Bouwsector
Hoewel niet verplicht stelt een aantal grote opdrachtgevers in de bouw eisen aan zijn
personeel / de zzp-ers /onderaannemers waar ze mee werken, ze moeten bijvoorbeeld het
VCA-diploma hebben (Veiligheid, gezondheid en milieu Check-list Aannemers) , zie
https://www.vca.nl/opleidingen. Vanaf 1 april 2019 werken bouwers en installateurs die
zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw met de GPI, de
Generieke Poortinstructie. 

De KvK heeft de eisen van een aantal specifieke branches verder uitgewerkt, zie
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten/startsituaties/ Dit betreft o.m.
tattooshop; massagepraktijk; foodtruck; vlogger; online platform; winkel; horeca;
catering vanuit huis; bakkerij; huiswerkbegeleiding en kinderopvang. 
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Andere wetten, regelingen en bepalingen

· In het gemeentelijk bestemmingsplan is het gebruik van grond en gebouwen vastgelegd.  
  In een gebouw met een woonbestemming mag u niet zomaar een bedrijf beginnen. 
  Informeer vóórdat u een pand koopt of huurt altijd bij de afdeling Ruimtelijke Ordening 
  van uw gemeente of de bestemming geschikt is voor uw plannen. Is dit niet het geval, 
  dan kunt u een wijziging van het bestem mingsplan aanvragen. Belanghebbenden kun-
  nen hier tegen bezwaar maken.

· Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereen-
  voudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwpro-
  jecten te starten. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in 
  werking.

· Wanneer uw bedrijf geluid, stank, trilling, gevaarlijke af valstoffen, lucht- en / of bodem 
  -verontreiniging met zich meebrengt, is het mogelijk dat u een WM-vergunning (Wet 
  Milieubeheer) nodig hebt. Voor verontreiniging van oppervlaktewater. In sommige 
  gevallen is alleen een melding voldoende, in andere gevallen krijgt u een vergunning 
  met strikte voorwaarden. Informeer bij uw gemeente of bij de pro vincie.

· Als u iets wilt (ver)bouwen aan uw bedrijfspand moet u meestal een bouwvergunning
  hebben. Informeer bij uw gemeente.

· In de winkeltijdenwet zijn regels op genomen over de tijden dat een winkel open mag
  zijn. Informatie over deze regels kunt u krijgen bij uw ge meente.

· Als u muziek draait op voor publiek toegankelijke plaat sen moet u daarvoor BUMA-
  rechten betalen. U moet uw bedrijf zelf aanmelden bij de BUMA in Amstelveen.

Overige vergunningen
Dit overzicht met vergunningen en regelingen is niet vol ledig. U kunt ook te maken
krijgen met bijvoorbeeld een vervoersvergunning, standplaatsvergunning, ventver-
gunning, terrasvergunning, etc. Informeer daarom altijd bij de Kamer van Koophandel en
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening of Economische zaken van uw gemeente welke
vergunningen U nodig heeft.
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