EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP
Voor welke vorm van zelfstandige onderneming men best kiest is afhankelijk van een aantal factoren. In een
eenmanszaak is men natuurlijk veel flexibeler, beslissingen kunnen alleen genomen worden. Ook de
opstartformaliteiten zijn simpeler. Een partner kan meewerkende echtgeno(o)t(e) worden en kinderen helpers.
Natuurlijk zijn er binnen de vennootschapsvormen ook mogelijkheden om familieleden in het bedrijf te betrekken.
In sommige gevallen wordt in de akte bepaald dat de vennootschap niet is opgericht om rechtstreeks of
onrechtstreeks een vermogensvoordeel te bezorgen aan de vennoten. Deze vrijstellingsregel kan niet
aangewend worden in de vennootschappen binnen de bouwsector.
Hieronder even kort een aantal voor en nadelen tegenover elkaar. Een zeer belangrijke tip: bespreek dit
uitgebreid met een boekhouder/accountant. Voor elke onderneming liggen de noodzaken weer anders en zijn er
weer andere voordelen die een belangrijke rol spelen.

EENMANSZAAK

VENNOOTSCHAP

VOORDELEN
Flexibel in het nemen van
beslissingen zonder zakelijke
partners, snel en niet formeel
De eenmans-ondernemer bepaalt
zelf hoeveel van de winst terug in
de zaak gestoken wordt.
Beperkte boekhouding

Geen verplicht minimumkapitaal
De opstart is relatief eenvoudig en
goedkoop
De vennootschap is een
rechtspersoonlijkheid: heeft eigen
rechten en plichten.
Voor bepaalde vennootschappen
geldt een beperkte
aansprakelijkheid.
Fiscaal voordeel: niet enkel de
lagere tarieven zorgen voor dit
voordeel. Er kan gestreefd worden
naar een gunstige inkomstenmix
zodat er in het totaal zo weinig
mogelijk belastingen moeten
betaald worden.
Alle afspraken tussen de
businesspartners staan op papier

NADELEN
Onbeperkt aansprakelijk, zowel
financieel als burgerlijk.
Alle inkomsten van de onderneming
vallen onder de personenbelasting
van de ondernemer.
De opvolging en overname zijn
moeilijk te plannen. Binnen een
vennootschapsvorm is dit veel beter
te regelen via aandelen.

Zwaardere boekhouding

Er is meestal een beginkapitaal
vereist bij de opstart.
Meer juridische en administratieve
verplichtingen, dus meer kosten.
De opstart is complexer en duurder.
Voor de meeste
vennootschapsvormen moet de
notaris een authentieke
oprichtingsakte maken.
Voor een heel aantal beslissingen
gelden vaste procedures, minder
flexibele werking.

Binnen een vennootschap kan er
vóór het overlijden al een
opvolgingsregeling opgesteld
worden.
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