Onderneming &
Organisaties

Voor jezelf beginnen. Maar dan wel in de vorm die
zowel functioneel als fiscaal het beste bij je past.
Zodat je jezelf kunt bezighouden met zaken in
plaats van zorgen.
Eenmanszaak
Steeds meer mensen beginnen voor zichzelf. Een groot deel
hiervan gaat aan de slag als ‘zelfstandige zonder personeel’,
als zzp’er. In wettelijke zin heb je dan een eenmanszaak.
Over je behaalde winst betaal je inkomstenbelasting. Omdat
je onderneemt voor eigen rekening en risico, is er geen
onderscheid tussen je privé- en je ondernemingsvermogen.
Goed om rekening mee te houden als je een eigen woning
hebt. Of als je in gemeenschap van goederen getrouwd
bent of samenwoont. We adviseren je graag over een goed
doordachte invulling van je ondernemerschap.
Maatschap
De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen 2 of meer
personen. Als ‘maten’ breng je allemaal arbeid, geld en/
of goederen in. Je ziet deze vorm vaak bij vrije beroepen,
zoals artsen, advocaten én notarissen. Net als bij een
eenmanszaak, betaal je inkomstenbelasting over de winst.
Maar in tegenstelling tot een eenmanszaak, ben je niet
hoofdelijk aansprakelijk. De afspraken met je maten leg
je vast in een maatschapsovereenkomst. Die gaan over
bevoegdheden, inbreng en winstverdeling, maar ook over
het uitstappen of overlijden van een maat. De winkel moet
tenslotte wel doordraaien. Je zult zien dat de wettelijke
regelingen voor een maatschap erg mager zijn. Mede in dat
licht zijn wij als notaris de aangewezen persoon voor een
goed advies en een sluitende overeenkomst.
Vennootschap onder firma (VOF)
Je kunt de VOF vergelijken met een maatschap,
maar dan voor andere beroepen. In de VOF is het
privévermogen van jou en je partner(s) afgescheiden
van het vennootschapsvermogen. Wel blijf je – als het
bedrijfsvermogen niet toereikend is – privé aansprakelijk
voor gemaakte schulden. Je betaalt inkomstenbelasting

over de winst. Net als bij de maatschap breng je arbeid,
geld en/of goederen in. Als je onroerende zaken inbrengt,
zoals een bedrijfspand, moet je dit bij de notaris laten
vastleggen. Je doet er sowieso verstandig aan om ons in
te schakelen. Wij kunnen de rechten en plichten deugdelijk
voor jou en je partner(s) vastleggen. Ook adviseren we je
over het zo goed mogelijk scheiden van je privé- en
je bedrijfsvermogen.
Commanditaire vennootschap (CV)
Je kunt de CV zien als een bijzondere verschijningsvorm
van de VOF. Er is onderscheid tussen 2 soorten vennoten:
de beherende en de commanditaire vennoten of
commandieten. Als beherende vennoot heb je dezelfde
eigenschappen als bij de VOF. Ben je commandiet?
Dan fungeer je als geldschieter en ben je zakelijk ‘slechts’
aansprakelijk voor het ingebrachte bedrag. De CV staat
bekend als bedrijfsvorm voor slimme fiscale constructies.
Wij kunnen je een deskundig advies geven, waarmee je
een afgewogen keuze kunt maken voor of tegen
deze constructie.
De besloten vennootschap (BV) en de naamloze
vennootschap (NV)
Anders dan de vormen hierboven, zijn de BV en de NV
beide een rechtspersoon. Kortweg betekent dit je de
verantwoordelijkheid draagt, maar niet privé aansprakelijk
bent voor de schulden van je bedrijf . Als je gewoon netjes
zaken doet, blijft je privévermogen altijd buiten schot.
Het kapitaal van de BV en de NV bestaat uit aandelen,
die je als deelnemer kunt kopen met geld of goederen.
In ruil hiervoor krijg je een bepaalde mate van zeggenschap.
Ook krijg je in de meeste gevallen het recht op een
winstuitkering per aandeel. Het grote verschil tussen een BV
en een NV is, dat de aandelen bij een NV vrij verhandelbaar
zijn. Wat een BV en NV dan gemeen hebben? Allereerst dat je
over de behaalde winst 20 tot 25% vennootschapsbelasting
betaalt. Verder is de oprichting van beide fiscaal maatwerk.
Hiervoor heb je een team nodig dat bestaat uit fiscaal
juristen, accountants én een notaris.

