Ondernemingsvormen
De eenmanszaak
De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een
natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk persoon'
genoemd.
De oprichter en zijn onderneming als één geheel worden beschouwd.
De oprichter van een éénmanszaak is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor zijn onderneming.
In een éénmanszaak is het privé-vermogen niet gesplitst van het vermogen van de eigen zaak.

De vennootschap
Eén of meerdere personen (natuurlijke personen of rechtspersonen) kunnen beslissen een
onderneming op te starten onder de vorm van een vennootschap (NV, BVBA, CV of andere).
Met de oprichting van een vennootschap ontstaat een nieuwe persoon, een rechtspersoon, met
eigen rechten en plichten, en met een eigen vermogen, los van de oprichters, vennoten en/of
bestuurders.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar bestuurders en/of zaakvoerders.
Zij zullen hiertoe middelen samenbrengen met de bedoeling een aantal welomschreven activiteiten
uit te oefenen en met het oogmerk aan hun vennoten rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel te bezorgen.
Verschillende vennootschapsvormen en hun kenmerken
Naamloze vennootschap (NV)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapitaalvennootschap bedoeld voor grote ondernemingen en grotere KMO’s met nadruk op
het anoniem verzamelen van kapitaal
Minimum aantal vennoten: 2 vennoten/aandeelhouders
Aansprakelijkheid: beperkte aansprakelijkheid (d.w.z. dat de aansprakelijkheid van de
vennoten beperkt is tot hun inbreng in de vennootschap)
Oprichtingsakte: oprichting via de notaris (notariële akte)
Minimaal in te brengen kapitaal: 61.500 € volledig volstort
Aandelen: aandelen op naam of aan toonder, met of zonder stemrecht en vrij
overdraagbaar
Aandelenregister: enkel als de aandelen op naam zijn
Bestuur: minstens 3 bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen (minstens 2 indien er
slechts 2 aandeelhouders zijn) voor maximaal 6 jaar
Fiscaal: vennootschapsbelasting
Boekhouding: dubbele boekhouding
Financieel plan: verplicht
Opmerking: een NV is minder geschikt voor familiale opvolging, wegens de mogelijke
anonimiteit van de aandeelhouders, en wegens de vrije overdraagbaarheid van de aandelen

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
• Vaak gebruikt als 'familiale vennootschap' en bij vrije beroepen; de aandelen zijn slechts
beperkt overdraagbaar
• Minimaal aantal vennoten: 1 oprichter/vennoot
• Aansprakelijkheid: beperkte aansprakelijkheid (beperkt tot de inbreng in de vennootschap)
• Oprichtingsakte: oprichting via de notaris (notariële akte)
• Minimaal in te brengen kapitaal: 18.550 € waarvan er 6.200 € moet worden volstort indien
er meerdere vennoten zijn en 12.400 € volstort als er slecht 1 vennoot is
• Aandelen: op naam
• Aandelenregister: ja
• Bestuur: min. 1 zaakvoerder
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•
•
•

Fiscaal: vennootschapsbelasting
Boekhouding: dubbele boekhouding
Financieel plan: verplicht

Starter-BVBA (S-BVBA)
•

Eenvoudiger op te richten dan de BVBA omdat er minder startkapitaal nodig is. Voor
personen die nog NIET in een andere vennootschap participeren.

•

Minimaal aantal vennoten: 1 oprichter/vennoot en geen of slechts zeer beperkte belangen
hebben in andere vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (geen 5% aandelen en
de andere vennootschap moet MINDER dan 5 voltijdse werknemers in dienst hebben)

•

Aansprakelijkheid: beperkte aansprakelijkheid (beperkt tot de inbreng in de vennootschap).
Indien de oprichter zich niet aan de voorwaarden van de S-BVBA houdt wordt hij hoofdelijk
aansprakelijk gesteld bij faillissement binnen de 3 jaar na oprichting. Als beslist wordt dat
“het eigen vermogen en de ondergeschikte middelen bij oprichting kennelijk ontoereikend
waren”. M.a.w.: er moet bij de oprichting voor voldoende kapitaal gezorgd worden voor
financiering van 2 jaar activiteit.

•

Oprichtingsakte: verplicht onder advies van een expert (bvb. Accountant, boekhouder)

•

Minimaal in te brengen kapitaal bij oprichting: 1 € waarvan er 1 € moet worden volstort.
Maximale duur 5 jaar. Binnen die tijd moet er een omvorming zijn tot BVBA; dus
maatschappelijk kapitaal moet verhoogd worden tot minstens 18.500 € waarvan minstens
6.200 € volstort. Reservatie van de winst : minstens 25% !

•

Aandelen: op naam

•

Aandelenregister: ja

•

Bestuur: min. 1 zaakvoerder

•

Fiscaal: vennootschapsbelasting

•

Boekhouding: dubbele boekhouding

•

Financieel plan: verplicht

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)
• Kenmerken: gemakkelijke wisseling van vennoten, veranderlijk kapitaal
• Minimaal aantal vennoten: 3 vennoten/oprichters
• Aansprakelijkheid: beperkte aansprakelijkheid ( beperkt tot de inbreng in de vennootschap)
• Oprichtingsakte: oprichting via de notaris (notariële akte)
• Minimaal in te brengen kapitaal: 18.550 € waarvan min. 6.200 € volstort en dit voor
minstens ¼ per aandeel
• Aandelen: op naam
• Aandelenregister: ja
• Bestuur: min. 1 zaakvoerder al dan niet vennoot
• Fiscaal: vennootschapsbelasting
• Boekhouding: dubbele boekhouding
• Financieel plan: verplicht
• Opmerking: een coöperatieve vennootschap wordt meestal gekozen wanneer het aantal
vennoten sterk wisselt en een soepele uittreding en toetreding is gewenst
Coöperatieve vennootschap op aandelen (CVOA)
•

Kenmerken: veranderlijke vennoten, veranderlijk kapitaal

•

Minimaal aantal vennoten: 3 vennoten/oprichters

•

Aansprakelijkheid: onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid

•

Oprichtingsakte: onderhandse akte
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•

Minimaal in te brengen kapitaal: vrij te bepalen

•

Aandelen: op naam

•

Aandelenregister: ja

•

Bestuur: 1 bestuurder al dan niet vennoot

•

Fiscaal: vennootschapsbelasting

•

Boekhouding: dubbele boekhouding

•

Financieel plan: niet verplicht

•

Opmerking: deze vennootschapsvorm is makkelijker op te richten, maar heeft het nadeel
dat de vennoten persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap

Commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. V.A.)
•

Kenmerken: deze vennootschapsvorm combineert de voordelen van een
personenvennootschap (stabiel bestuur) met deze van een kapitaalvennootschap (aandelen
aan toonder)

•

Minimaal aantal vennoten: 2 (een beherende en stille vennoot)

•

Aansprakelijkheid: beherende vennoot/zaakvoerder is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk
en de stille vennoot is slechts verantwoordelijk ten beloop van zijn inbreng

•

Oprichtingsakte: notariële akte

•

Minimaal in te brengen kapitaal: vrij te bepalen

•

Aandelen: op naam of aan toonder, met of zonder stemrecht

•

Aandelenregister: ja indien de aandelen op naam zijn

•

Bestuur: een beherende vennoot wordt belast met het bestuur van de vennootschap

•

Fiscaal: vennootschapsbelasting

•

Boekhouding: dubbele boekhouding

•

Financieel plan: verplicht

Gewone commanditaire vennootschap (Comm.V.)
•

Kenmerken: bestaat uit beherende en stille vennoten waarbij de stille vennoten zich niet
inlaten met het dagelijks bestuur van de onderneming en hun verantwoordelijkheid beperkt
is tot de inbreng in de vennootschap

•

Minimaal aantal vennoten: min. 1 beherende vennoot en min. 1 stille vennoot

•

Aansprakelijkheid: beherende vennoot/zaakvoerder is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk
en de stille vennoot is slechts verantwoordelijk ten beloop van zijn inbreng

•

Oprichtingsakte: onderhandse akte

•

Minimaal in te brengen kapitaal: vrij te bepalen

•

Aandelen: op naam

•

Aandelenregister: ja

•

Bestuur: een beherende vennoot wordt belast met het bestuur van de vennootschap

•

Fiscaal: vennootschapsbelasting

•

Boekhouding: dubbele boekhouding

•

Financieel plan: niet verplicht
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Vennootschap onder firma (V.O.F.)
•

Kenmerken: eenvoudigste vennootschapsvorm met minimale oprichtingsformaliteiten;
persoonsvennotschap

•

Minimaal aantal vennoten: 2

•

Aansprakelijkheid: alle vennoten zijn volledig en hoofdelijk aansprakelijk

•

Oprichtingsakte: onderhandse akte

•

Minimaal in te brengen kapitaal: vrij te bepalen

•

Aandelen: op naam en niet overdraagbaar

•

Aandelenregister: ja

•

Bestuur: de vennootschap wordt bestuurd door alle vennoten

•

Fiscaal: vennootschapsbelasting

•

Boekhouding: dubbele boekhouding

•

Financieel plan: niet verplicht

•

Opmerking: het faillissement van de vennootschap betekent ook het faillissement van de
vennoten

Alhoewel het onderscheid tussen bepaalde vennootschapsvormen in de loop der jaren
minder groot is geworden, zal de keuze van vennootschapsvorm afhangen van de
specifieke situatie van uw onderneming. Wij raden u aan vooraf advies in te winnen bij
een boekhouder en/of notaris.
Voor- en nadelen eenmanszaak versus vennootschap
De keuze tussen een éénmanszaak of een vennootschap zal afhangen van de specifieke
omstandigheden waarin u onderneming wenst op te richten.
De meeste beginnende zelfstandigen kiezen om hun eigen zaak op te richten onder de vorm van
éénmanszaak en schakelen nadien over naar een vennootschap.
Sommigen beginnen dadelijk onder de vorm van een vennootschap.
Eenmanszaak
Voordelen Lage oprichtingskosten, geen
minimumkapitaal vereist

Vennootschap
Er zijn (in principe) meer personen om
de nodige financiële middelen bij elkaar
te brengen

Beperkte administratieve en
boekhoudkundige verplichtingen

Alle afspraken tussen partners die
samenwerken in de zaak staan duidelijk
op papier

Doordat het gezag van de onderneming in
handen is van 1 persoon kunnen de
beslissingen op een snelle en weinig formele
manier worden genomen

De vennoten zijn slechts aansprakelijk
voor hun inbreng

Faillissement van de vennootschap
betekent niet automatisch faillissement
van de vennoten
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Het wegvallen door overlijden van één
van de vennoten leidt niet tot het einde
van de vennootschap (continuïteit)
Fiscaal gunstiger. Zo zijn
vennootschappen onderworpen aan een
gunstigere vennootschapsbelasting
i.p.v. de personenbelasting

Nadelen

Kapitaal is beperkt

Hogere oprichtingskosten en
minimumkapitaal vereist

Geen scheiding tussen het privévermogen en Meer formaliteiten waardoor mindere
het ondernemingsvermogen. De ondernemer soepelere werking
is onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de onderneming
De éénmanszaak komt in principe ten einde
bij het overlijden van de ondernemer

Verplichtingen boekhouding strenger,
dubbele boekhouding

De éénmanszaak kan niet genieten van het
lagere tarief van vennootschapsbelasting

Winst moet meestal over meedere
personen worden verdeeld

De ondernemer blijft vaak op zijn oordeel
aangewezen, wat de ontwikkeling van het
bedrijf kan beperken
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