
De 10 starterstips van Sikking Advies 
Je bent klaar met je studie of je specialisatie. Je wilt snel aan de slag om 

te gaan doen waar je goed in bent. Dan kun je wel wat hulp gebruiken, 

want er zijn nogal wat zaken die je goed moet regelen. 

Wat je moet regelen als starter? 

1. Inschrijving bij de KvK 

2. Zakelijke rekening openen 

3. Inschrijven in het BIG en AGB-register 

4. Klachtenfunctionaris regelen 

5. DBA modelovereenkomst  

6. Analyse KNOV calculatieschema  

7. Aanmelden pensioenfonds 

8. Administratie en facturatie 

9. Zakelijke verzekeringen aanvragen 

10. Check particulier verzekeringen 

Hoe doe je dat? 

 www.kvk.nl  

 Sikking Advies adviseert en helpt je 

 www.bigregister.nl en www.agbcode.nl 

 Je adviseur weet welke WKKGZ verplichtingen je hebt 

 Sikking Advies weet van de laatste wet– en regelgeving 

 Onze adviseur kijkt samen met jou naar de opbouw van het tarief 

 www.pensioenfondsverloskundigen.nl 

 Sikking Advies informeert en helpt je 

 Regel het met je eigen adviseur bij Sikking Advies 

 Je bent geen student meer. Zijn je privé verzekeringen up-to-date? 

Kamer van Koophandel  

Starters moeten zich inschrijven bij 

de KvK. Hier zijn kosten aan verbon-

den. Je meldt je aan via www.kvk.nl. 

Hier vul je je gegevens in en na on-

dertekening met je DigiD kan je ge-

lijk een afspraak inplannen bij een 

vestiging bij jou in de buurt.  

Registraties 

Na het behalen van je diploma moet 

je je registreren in het BIG-register. 

Dit is niet gratis. Als je BIG-nummer 

bekend is kun je ook je AGB-code 

aanvragen. Het aanvragen van je 

AGB-code kan online.  

https://www.kvk.nl
https://www.bigregister.nl
https://www.agbcode.nl
https://www.pensioenfondsverloskundigen.nl/
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven/


De  DBA modelovereenkomst 

Wat betreft de DBA wetgeving is op dit moment nog sprake van een overgangsperiode. Maak je gebruik van een 

KNOV DBA overeenkomst (goedgekeurd door de belastingdienst), dan voldoe je aan alle eisen. Je kunt ons vragen 

om je situatie te beoordelen. Dan bekijken wij je contract en het calculatieschema. Het tarief in je modelovereen-

komst is de basis van je inkomen. Het is belangrijk dat dit tarief klopt. 

Verzekeringen 

Voor iets betalen, waar je hopelijk nooit gebruik van 

hoeft te maken. Toch moet je hier aandacht aan be-

steden. Het is onverantwoord om aan de slag te 

gaan zonder een aansprakelijkheid- of rechtsbijstand-

verzekering. 

En wat gebeurt er als je niet meer kunt werken om-

dat je ziek bent? En als je hier dan toch naar moet     

kijken, laat ons dan meteen je privé verzekeringen 

checken. 

Onze huisverzekeraar Raadhoven is gespecialiseerd 

in het verzekeringen voor medici. Zakelijk en privé. 

Jouw pensioen 

Als zelfstandige moet je voor je eigen pensioen zorgen. Verloskundigen moeten 

zich verplicht aanmelden: www.pensioenfondsverloskundigen.nl. Dit moet bin-

nen een maand nadat je aan de slag bent gegaan als zelfstandige. Overleg even 

met je adviseur over het op te geven beroepsinkomen.  

Boekhouding en belastingaangifte 

Het opzetten van de boekhouding en de belasting-

aangifte levert veel vragen op bij starters. Welke fiscale 

voordelen heb ik als zelfstandige en hoe kan ik hier       

gebruik van maken? Met al deze vragen kun je terecht bij  

je adviseur.  

Wij helpen je bij het op orde maken en houden van je ad-

ministratie door middel van het werkboek. Als je dat 

volgt, dan kun je alles efficiënt en overzichtelijk houden. 

Je hebt één adviseur voor Sikking Advies en Robbie Kom-

pleet. Eén contactpersoon; dat is wel zo makkelijk. 

Voor meer informatie: www.robbiekompleet.nl. 

 

 

ga voor meer informatie naar sikkingadvies.nl  

Tip van Robbie 

Open direct een zakelijke rekening. 

Dit geeft overzicht én gemak. 

Je houdt privé en zakelijk goed   

gescheiden en vereenvoudigt je 

belastingaangifte. 

De diensten van Sikking Advies  

Onze diensten zijn natuurlijk niet gratis. Je adviseur 

informeert je over onze beloningsstructuur.  

https://www.pensioenfondsverloskundigen.nl/Pages/formulier_pagina.aspx?FormID=e2f06349-0c70-4ec3-84f4-35c7a551e9da
http://www.robbiekompleet.nl
http://www.sikkingadvies.nl

