
Een eigen bedrijf starten; 
Welke rechtsvorm kiest u?
Veel mensen hebben de droom om een eigen bedrijf te starten en niet meer 
afhankelijk te zijn van een werkgever. Voor het starten van een bedrijf, moet 
je een rechtsvorm kiezen: dit is de juridische vorm van de onderneming. De 
Nederlandse wet kent verschillende rechtsvormen, zoals de eenmanszaak, 
de vennootschap onder fi rma (VOF), de besloten vennootschap (BV), 
de naamloze vennootschap (NV), een vereniging of stichting etc. Dit 
artikel verklaart aan de hand van een voorbeeld de meest voorkomende 
rechtsvormen.

Kees is automonteur en heeft de droom om zijn eigen bedrijf op te richten. 
Daarnaast is hij getrouwd en heeft hij een eigen huis. Kees wil graag vervroegd 
met pensioen. Van juridische zaken heeft hij minder verstand en hij twijfelt over 
welke rechtsvorm zijn bedrijf moet krijgen. De juiste vorm voor een onderneming 
hangt in grote mate af van wat voor soort onderneming men begint. Het is 
mogelijk dat meerdere vormen passend zijn. Toch is er vaak één vorm aan te wijzen 
die het best bij de situatie past. Een notaris kan u helpen bij het adviseren welke 
rechtsvorm voor uw onderneming geschikt is. De vorm van uw onderneming kan 
namelijk gevolgen hebben voor de ondernemingsrisico’s die u en uw partner privé 
lopen en voor de fi scale behandeling van de onderneming. Kiest Kees ervoor om 
zijn bedrijf alleen op te richten, dan ligt het voor de hand te kiezen tussen een BV 
of een eenmanszaak. Als Kees samen met een ander een bedrijf wil oprichten, 
kunnen zij kiezen voor een VOF of een BV. Bij deze rechtsvormen moet Kees het 
bedrijf inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en na 
aanvraag van een BTW-nummer bij de belastingdienst kan Kees direct aan de slag. 

Als de winst van de onderneming geschat wordt lager dan €150.000, dan biedt 
een eenmanszaak of VOF de meeste fi scale voordelen vanwege aftrekposten, 
voornamelijk in de eerste drie jaar na oprichting. De voordelen bestaan o.a. uit 
de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en/of de mkb-winstvrijstelling. Je moet 
hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals 1.225 uur per jaar aan je 
eigen bedrijf besteden. Over de winst behaalt uit een eenmanszaak of VOF betaal 
je inkomstenbelasting. Deze is gelijk aan het tarief dat een particulier in loondienst 
betaalt over hun inkomsten (Box 1). 

Is de winst van een onderneming meer dan €150.000, dan wordt vaak een BV 
aanbevolen. Over de winst van een BV wordt vennootschapsbelasting betaald. 
Dit bedraagt 20% over de eerste €200.000 en boven dit bedrag 25%. De directeur 
van de BV, in dit geval Kees, betaalt inkomstenbelasting over zijn salaris dat hij 
ontvangt van de BV. 

Het belangrijkste verschil tussen de rechtsvormen is dat bij een BV de 
ondernemer(s) in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk is/zijn voor schulden 
of een faillissement. Bij het oprichten van een BV wordt namelijk bij de notaris 
een oprichtingsakte vastgesteld met daarin opgenomen statuten. In de statuten 
staan de regels die gelden voor de BV en hieruit blijkt dat de BV aansprakelijk 
is. Bij een eenmanszaak of VOF is Kees en zijn eventuele zakenpartner met het 
hele privévermogen aansprakelijk voor de 
schulden die de onderneming maakt. Dit kan 
ook gelden voor de echtgenote van Kees. Zo 
is het bij een faillissement mogelijk dat Kees 
zijn eigen vermogen of zelfs zijn huis verliest, 
maar het is ook mogelijk dat de echtgenote van 
Kees vermogen verliest. Dit is afhankelijk van 
bijvoorbeeld de huwelijkse voorwaarden. 

Behalve de BV, de VOF en de eenmanszaak 
zijn er tal van andere vormen te verzinnen die 
kunnen passen bij uw op te richten bedrijf. 
Heemstra & Roest Notariaat helpt u graag bij 
het uitzoeken welke rechtsvorm het beste bij 
uw bedrijf past. 

Voor het bepalen 
van uw koers!
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