Eenmanszaak, VOF of B.V.?
De meeste ondernemingen beginnen als eenmanszaak of als vennootschap onder firma, afgekort VOF
Ook zijn veel ondernemingen ondergebracht in een B.V. Voor welke vorm je als ondernemer moet
kiezen, hangt sterk af van het soort onderneming en de grootte van de onderneming.
Een eenmanszaak wordt door één persoon opgericht . De oprichter, de eigenaar, is verantwoordelijk
voor alles wat er in zijn/haar onderneming gebeurt. Hij of zij draagt ook volledig het risico. De winst
komt voor zijn/haar rekening maar ook het verlies. Als eigenaar van een eenmanszaak ben je
persoonlijk aansprakelijk en kan je ook in privé worden aangesproken door eventuele schuldeisers. En
als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen ben je met je partner hoofdelijk aansprakelijk. Als
je onder huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, hangt het er van af hoe en ander in de voorwaarden
geregeld is. Voor een VOF geldt precies hetzelfde. De vennoten van de VOF zijn ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor de schulden of verliezen van de VOF. En als de vennoten getrouwd zijn geldt
daarvoor het zelfde als voor de getrouwde eigenaar van de eenmanszaak. Bij een B.V. is dat heel
anders. De B.V. is eigenaar van de onderneming en de schuldeisers kunnen in principe alleen bij de
B.V. aankloppen en niet bij de eigenaren van de B.V. Daar zijn wel grenzen aan. Als je als eigenaar of
bestuurder van een B.V. onverantwoorde risico’s neemt en verplichtingen aangaat waarvan je weet dat
je ze niet kunt nakomen, dan kan je via een gerechtelijke procedure ook in privé aangesproken
worden. Maar normaal gesproken ben je via een B.V. persoonlijk beter beschermd tegen schuldeisers.
Weinig eisen aan eenmanszaak of VOF.
De wet stelt weinig eisen aan de oprichting van een eenmanszaak of VOF. Er moet een inschrijving
plaatsvinden bij de Kamer van Koophandel en er moet een BTW nummer worden aangevraagd. Als je
dat gedaan hebt en een mooie naam voor je onderneming heb bedacht kan je aan de slag. De
oprichting van een B.V. is ingewikkelder. Ten eerste moet de B.V. worden opgericht bij notariële akte.
Daarbij moeten statuten worden opgesteld, die aangeven wat de naam van de onderneming is, welke
doelstellingen de onderneming heeft, hoe de besluitvormingsprocedures zijn enzovoort. Bovendien
moet er een aanvangskapitaal zijn van € 18.000,=. Dan moet er ook nog bij het Ministerie van
Veiligheid en Justitie een verklaring van geen bezwaar worden gevraagd. Dat is eigenlijk een soort
verklaring van goed gedrag.
Voor- en nadelen eenmanszaak, VOF of B.V.
De voordelen van een eenmanszaak en VOF zijn dat deze eenvoudiger en goedkoper op te richten zijn.
Het nadeel is de persoonlijke aansprakelijkheid. Nadelen van de B.V. zijn de oprichtingskosten en
wettelijk vereiste formaliteiten. Voordeel is dat je in principe zelf niet persoonlijk aansprakelijk bent.
Het privévermogen en het zakelijke vermogen zijn gescheiden.
Voor welke rechtsvorm je moet kiezen hangt af van de aard en de grootte van de onderneming. Ook
spelen fiscale aspecten een grote rol.
Fiscale aspecten
Bij een eenmanszaak of VOF val je onder de inkomstenbelasting met een toptarief van 52%. De winst
van de B.V. valt onder de vennootschapsbelasting met een toptarief van 25%. De aan de
aandeelhouder(s) uitgekeerde winsten worden belast met de zogenaamde aanmerkelijk belang heffing
van 25%.
Globaal kan je stellen dat hoe groter de onderneming is, hoe aantrekkelijker het is, zowel qua risico’s
als fiscaal, om voor de B.V. te kiezen. Voor je als ondernemer de keuze maakt is het verstandig om
een fiscaal adviseur te raadplegen.

Tenslotte
Er ligt bij de Eerste Kamer een wetsvoorstel, waarin wordt geregeld dat de VOF, de commanditaire
vennootschap en de maatschap gaan verdwijnen en vervangen worden door een
personenvennootschap. Het lijkt erop alsof dat nog even gaat duren. Te zijner tijd zal ik daar nader
over berichten.
Voor vragen of een gratis eerste consult kunt u contact opnemen met Juridisch Adviesbureau mr. V.A.
Andringa, Dalweg 7, Baarn Telefoon 035–5436399, www.juridischraadsman.nl.

