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Voorwoord
De besloten vennootschap (bv) is, naast de IB-onderneming: de eenmanszaak en de vennootschap onder firma
(vof), een van de meest gebruikte ondernemingsvormen in Nederland. Onze specialisten leggen in deze
whitepaper uit wat een bv is. Vervolgens maken ze het praktisch door een vergelijking met een IB-onderneming te
maken. Hierin worden de voor- en nadelen van een bv ten opzichte van een IB-onderneming duidelijk op een rijtje
gezet zodat je deze ten alle tijden in een handig overzicht hebt.

Inleiding
Veel ondernemers krijgen vroeg of laat te maken met de vraag of de huidige rechtsvorm van zijn bedrijf nog wel
de juiste is. Vaak start de ondernemer zijn onderneming in een eenmanszaak. Deze rechtsvorm is vaak ook de
beste rechtsvorm om mee te beginnen. In de loop van tijd kan de vraag komen of de huidige bedrijfsvorm nog
passend is. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf een bepaalde groei heeft gerealiseerd en bijkomende mijlpalen heeft
bereikt. Denk aan het aannemen van jouw eerste personeelslid, of misschien wel meerdere. Wellicht heb je een
flinke stijging in omzet kunnen realiseren. Het kan ook zijn dat de risico’s in de onderneming zijn toegenomen
waardoor je de privé aansprakelijkheid zoveel mogelijk wilt uitsluiten. Dit zijn allemaal voorbeelden waarin het
raadzaam is om te overwegen over te stappen naar een bv.
In deze whitepaper komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•

Wat is een bv?

•

De voor- en nadelen van een bv ten opzichte van een IB-onderneming.
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1. Wat is een bv?
Bv is de afkorting van 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'. De bv is een rechtspersoon.
Een rechtspersoon is een juridische constructie. Wat dat inhoudt? Deze kan net als een natuurlijk persoon
(mens), zelfstandig deelnemen aan het economische verkeer. Een bv kan zelfstandig bezittingen en schulden
hebben, contracten afsluiten, rechtszaken aanspannen, enzovoort. Bekende andere voorbeelden van
rechtspersonen zijn de naamloze vennootschap (nv), de stichting en de vereniging. In deze whitepaper
behandelen we alleen de bv.

Kapitaal
Een bv heeft een in aandelen verdeeld kapitaal en daarmee aandeelhouder(s). De directeur-grootaandeelhouder
(DGA) bezit een groot deel van de aandelen (lees hier meer over DGA’s). De aandelen staan altijd op naam en
zijn in principe vrij overdraagbaar, tenzij in de statuten een zogenaamde blokkeringsregeling is opgenomen. Een
blokkeringsregeling houdt in dat wanneer de aandeelhouder zijn aandelen wil gaan verkopen, ze deze als eerst
moet aanbieden aan de (eventuele) andere aandeelhouders of vooraf hiervoor goedkeuring moet vragen.
Vandaar de naam 'besloten' vennootschap. De 'beperkte aansprakelijkheid' in de naam bv geeft aan dat de
aandeelhouders of de directeur in principe niet aansprakelijk zijn voor de schulden van de bv. Dit is dan ook één
van de belangrijkste voordelen van een bv. Deze beperkte aansprakelijkheid kan overigens worden doorbroken
als er sprake is van onbehoorlijk (wan)bestuur.

Algemene Vergadering
Een bv heeft aandeelhouders. De aandeelhouders hebben een belangrijke bevoegdheid om beslissingen te
nemen die betrekking hebben op het bestuur van de organisatie. Zij kunnen deze bevoegdheid uitoefenen tijdens
de zogenoemde Algemene Vergadering. Soms heeft een bv daarnaast een raad van commissarissen die als taak
heeft het toezicht houden op en het adviseren van het bestuur van de bv. Bv’s met veel personeel en een groot
aandelenkapitaal (de zogenoemde structuurvennootschappen) zijn verplicht een Raad van Commissarissen in te
stellen.

Het bestuur
Het bestuur van een bv heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat uit één of meer
bestuurders/directeuren. Bestuurders worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering.
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2. Vergelijking bv en IB-onderneming
Bij de keuze van de juiste rechtsvorm om je onderneming in uit te oefenen spelen economische, juridische en
fiscale aspecten een rol. Heb jij al nagedacht over deze aspecten?
In onderstaand overzicht zijn de voor- en nadelen van een bv ten opzichte van een IB-onderneming
(eenmanszaak, vof, maatschap, cv) voor je uitgewerkt:
Waarop moet je letten?
Economische aspecten
Uitstraling en imago

Bv en de DGA

Eenmanszaak/vof/maatschap/cv

Een bv heeft een zekere status
en een commerciële uitstraling.

Een zekere status en uitstraling
ontbreken.

Overzichtelijkheid

Zakelijk- en privévermogen en
aangelegenheden zijn
gescheiden.

Reserveren van winst

Mogelijkheid om winst (dividend)
niet uit te keren maar in de bv te
houden. Ook kan de winst
belastingvrij
(deelnemingsvrijstelling) worden
doorgesluisd naar een aparte bv
(de holding).
De continuïteit is beter
gewaarborgd dan bij een
eenmanszaak in geval van ziekte
of overlijden van de DGA.

Bij de eenmanszaak en de vof lopen
privé en zakelijke aangelegenheden in
de praktijk financieel vaak veel meer
door elkaar.
Alle winst wordt uitgekeerd.

Continuïteit en flexibiliteit

Administratieve eisen

Bij langdurige ziekte of overlijden van de
ondernemer/directeur betekent vaak het
einde van de persoonlijke onderneming.

Bij holdingstructuur:
Zeer flexibel bij verkoop van
onderneming. Ook is het
makkelijker om activiteiten uit te
breiden in een nieuwe bv.

Minder flexibel bij verkoop en uitbreiden
van risicovolle activiteiten
(aansprakelijkheid) van de persoonlijke
onderneming.

Publicatieplicht van (gedeelte)
van de jaarstukken bij het
handelsregister van de Kamer
van Koophandel.

Geen plicht om een jaarrekening op te
stellen. Ook hoeven er geen jaarcijfers
openbaar gemaakt te worden.

De jaarrekening moet voldoen
aan wettelijke inrichtingseisen.
Ook schrijft de wet voor hoe de
bv de jaarstukken moet inrichten.
Dit brengt extra
accountantskosten met zich mee.
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Juridische aspecten
Aansprakelijkheid voor
schulden onderneming

Aansprakelijkheid is beperkt tot
het bedrag van de storting op
aandelen (aandelenkapitaal). Er
kunnen situaties zijn waar de
DGA wel persoonlijk
aansprakelijk is:
•
•
•
•

Aansprakelijkheid van de DGA
als directeur
(bestuurdersaansprakelijkheid)

Bij onbehoorlijk bestuur van
de DGA (wanbeleid).
Schulden in voorperiode van
de bv.
Geen inschrijving in het
handelsregister.
Borgstelling voor leningen in
bv.

De DGA is soms privé
aansprakelijk voor bepaalde
handelingen die hij/zij verricht. Er
moet sprake zijn van 'kennelijk
onbehoorlijk bestuur'.
Bijvoorbeeld:
•
•
•

Je bent met jouw gehele vermogen
(privé en zakelijk) aansprakelijk voor de
schulden van jouw onderneming.

Je bent met je gehele vermogen (privé
en zakelijk) aansprakelijk voor de
schulden van jouw onderneming.

Opzettelijk niet betalen van
rekeningen van de bv.
Zonder goede voorbereiding
grote investeringen doen.
Niet of niet tijdig bij de
Belastingdienst/het
pensioenfonds melden dat
de bv belastingen en/of
(pensioen) premies niet kan
betalen.

De DGA kan hierbij ook
strafrechtelijk worden vervolgd.
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Fiscale aspecten
Fiscaal

Voor de bv spelen er een aantal
fiscale regels die niet bij een
eenmanszaak of vof bestaan:
•
•
•

Winst wordt belast met
vennootschapsbelasting.
Het gebruikelijke loon.
Uitkering van winst
(dividend/aanmerkelijk
belang belasting (box 2)).

Voor ondernemers met een
eenmanszaak of een vof bestaat in de
inkomstenbelasting een aantal fiscaal
aantrekkelijke (ondernemers) faciliteiten:
•
•
•
•

Zonder goede voorbereiding.
Zelfstandigenaftrek.
Startersaftrek (voor startende
ondernemers).
Mkb-winstvrijstelling.

De overheid is deze
ondernemersfaciliteiten aan het
versoberen waardoor het eerder fiscaal
aantrekkelijker kan zijn om over te
stappen naar een bv.

De hierboven beschreven voor- en nadelen kunnen even zwaar wegen maar het kan ook zijn dat de ene
zwaarder weegt dan de andere. Het blijft altijd maatwerk. Laat je adviseren door een deskundige.

Tot slot: ondernemend Nederland groeit verder
In Nederland zijn er in 2021 bijna 400.000 bv's en de verwachting is dat dit in de komende jaren alleen nog maar
zal stijgen vanwege de fiscale wijzigingen. Ondernemend Nederland is creatief, professioneel en groeiende. Om
deze ontwikkelingen bij te houden en je te blijven onderscheiden als bedrijf is het belangrijk om de focus te
houden op de core business. Zo kun jij doen waar je goed in bent en zorgt jouw financieel adviseur ervoor dat de
bijkomende (financiële en juridische) zaken worden geregeld.
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Vragen?
Heb je vragen over het oprichten van een bv? Neem dan contact op met de bedrijfsadviseurs van Sanacount
Bedrijfs- en Belastingadvies.

Contact
E contact@sanacount.nl
T (+31) 24 737 05 44
M +31 (0) 6 37 16 96 68

Blijf op de hoogte
Op www.sanacount.nl/nieuws vind je belangrijk nieuws en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van
strategie, ondernemerschap, financiële en fiscale regelgeving, duurzaamheid en technologie.
Wil jij dit de nieuwste ontwikkelingen, tips en adviezen direct in jouw mailbox? Laat dan hier jouw emailadres
achter en zorg ervoor dat jij altijd als eerste op de hoogte bent.

Volg ons
Ook op onze social media kanalen houden we je op de hoogte.

© SANACOUNT 2021 HOEWEL BIJ DE SAMENSTELLING VAN DEZE WHITEPAPER DE UITERSTE ZORG IS NAGESTREEFD, WORDT GEEN
AANSPRAKELIJKHEID AANVAARD VOOR ONVOLLEDIGHEDEN OF ONJUISTHEDEN. DEZE WHITEPAPER HEEFT SLECHTS EEN INFORMATIEF KARAKTER EN
AAN DE INHOUD KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. VOOR TOEPASSING IN INDIVIDUELE GEVALLEN RADEN WIJ AAN CONTACT MET ONS OP
TE NEMEN.
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