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Datum: Behandeld door: Kenmerk:
22 juli 201 J.G. Scholten wel of géén besloten vennootschap

Onderstaand een beschrijving op hoofdlijnen van voor- en nadelen van een besloten vennootschap (B.V.).

Zelfstandig rechtspersoon.
Een BV moet door de notaris worden opgericht en bezit daarna als rechtspersoon zelfstandig rechten en
plichten. Een natuurlijk persoon vertegenwoordigt de BV, bijvoorbeeld door het ondertekenen van een
koopcontract of arbeidsovereenkomst. De BV krijgt te zijner tijd bezittingen en schulden, maakt elk jaar
een jaarrekening (balans en verlies- en winstrekening) en betaalt over de winst vennootschapsbelasting,
een vast percentage (20-25%).

Bij de oprichting moet de oprichter minimaal € 18.000,- aan geld storten als eigen vermogen. De storter
van dit geld heet aandeelhouder, het geld aandelenkapitaal. Meer storten kan en mag altijd.
De aandeelhouder is dus eigenaar van de BV. De aandeelhouder hoeft niet voor de BV te werken, vaak is
dit wel het geval. De medewerkers die voor de BV werken staan allemaal op de loonlijst, ook de directeur.
De BV is verplicht loonbelasting etc. over het uitbetaalde loon in te houden en aan de belastingdienst af te
dragen. De medewerkers zijn, op de directeur groot aandeelhouder na, verplicht verzekerd voor alle
werknemersverzekeringen, zoals werkloosheid, ziekte, zorgverzekering en arbeidsongeschiktheids. Ook
is aansluiting bij een bedrijfsvereniging noodzakelijk voor de uitvoering van de werknemersregelingen
zoals pensioen.

De BV heeft statuten die door de notaris zijn opgesteld. Deze regels bepalen nagenoeg alles wat speelt
rond de doelomschrijving van de BV, wat gebeurt met de aandelen bij verkoop of overlijden van de
aandeelhouder, wat de algemene aandeelhoudersvergadering wel en niet mag doen, etc etc..

Het is toegestaan in plaats van geld een onderneming in te brengen in de BV, mits de waarde daarvan in
het economisch verkeer minimaal € 18.000,- bedraagt. Dit betekent dat een bestaande onderneming
(eenmanszaak of firma) “omgezet” kan worden in een BV, d.w.z. door de onderneming te verkopen aan
de BV. Deze overdracht kan zowel zonder als met afrekening met de belastingdienst
(inkomstenbelasting). Een berekening door de accountant geeft aan wat de meest aantrekkelijke keuze is.

Eén BV is géén BV is een veelgehoorde uitdrukking. Hiermee is bedoeld dat het aantrekkelijk is de
uitoefening van de (risicovolle) bedrijfsactiviteiten in een BV onder te brengen waarvan de aandelen in
handen zijn van een andere BV, een holding BV. Dan is sprake van een holding en een
werkmaatschappij. Gelijktijdig kunnen dan waardevolle bezittingen als een pand of pensioen in de holding
terechtkomen waardoor bij problemen van de ene BV (werkmaatschappij) de andere BV (holding) niet in
gevaar komt. De aandelen van de holding BV kunnen verdeeld zijn over meerdere eigenaren (vroegere
vennoten van een firma) waardoor de gelijkwaardigheid in takt kan blijven.

Aansprakelijkheid.
De BV heeft een eigen aansprakelijkheid, ontstaan door zijn rechtpersoonlijkheid. Deze gaat niet verder
dan zijn eigen “hebben en houden”. Gaat de BV failliet dan heeft dit géén gevolgen voor de
aandeelhouder. Natuurlijk is hij wel zijn geld (aandelenkapitaal en stille reserves in de BV) kwijt.

Wel zegt de wet dat de bestuurder van een BV aansprakelijk gesteld kan worden voor de gevolgen van
een faillissement als dit het gevolg is van wanbeleid door de bestuurder(s). De bestuurder is degene die
de beslissingen neemt namens de BV, veelal dus de directeur groot aandeelhouder.

Bij een faillissement zal een onderzoek ingesteld worden naar de oorzaak van het faillissement en kan de
bestuurder via de rechter toch aansprakelijk zijn voor de (gedeeltelijke) betaling van de openstaande
schulden van de BV.

Door de afgescheiden aansprakelijkheid van de BV is in principe de bestuurder met zijn privé vermogen
niet aansprakelijk voor de schulden van de BV. Dit in tegenstelling tot de eigenaar van een eenmanszaak,
maatschap, firma of commanditaire vennootschap!
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Nadelen van een BV.
De bestuurder is in principe niet aansprakelijk maar daar staan andere nadelen tegenover.
- De publicatie van de jaarrekening is kostbaar en biedt soms aan derden inzicht in de gang van zaken.

Dit kan vervelend zijn in sommige concurrerende bedrijfssituaties.
- Het belastingregime is vergelijkbaar met de inkomstenbelasting als ook rekening is gehouden met

belastingheffing over andere dan loonuitkeringen, zoals dividend.
- De holding heeft ook een jaarrekening en maakt de financiële administratie omvangrijker en duurder.
- De verkoop van de aandelen is ook belast met inkomstenbelasting (meerwaarde boven gestort

aandelenkapitaal).
- De verkoop van aandelen in plaats van een persoonlijke onderneming is soms gemakkelijker, soms

moeilijker, afhankelijk van de situatie.
- Banken doorkruisen de afgeschermde aansprakelijkheid vaak door de directeur groot aandeelhouder

door middel van een persoonlijke borgstelling toch persoonlijk aansprakelijk te maken voor de
terugbetaling door de BV van haar schulden aan de bank. Maar de aansprakelijkheid tegenover alle
overige schuldeisers en de belastingdienst (inclusief schadeclaims) blijft berusten bij de BV.

- Als de jaarrekening van de BV niet tijdig is gedeponeerd bij de kamer van koophandel (binnen 13
maanden na afloop van het boekjaar) is de bestuurder in principe aansprakelijk voor schade uit een
faillissement van de BV.

- Als de bestuurder belastingschulden van de BV te laat betaalt en geen of te laat een ‘melding
betaalonmacht’ indient, is de bestuurder in principe aansprakelijk voor deze belastingschuld bij een
faillissement van de BV.

Samenvatting en conclusie.
De afgelopen jaren is voor kleinere ondernemingen door wetswijzigingen nog maar één duidelijk voordeel
van de BV ten opzichte van persoonlijke ondernemingen overgebleven. De afgeschermde
aansprakelijkheid. Afhankelijk van de wens om bedrijfsrisico en aansprakelijkheid los te koppelen van
privévermogen is de keuze wel of géén BV te maken. Dit ontkoppelen kan opwegen tegen de extra
kosten.

Een deskundig advies, gebaseerd op een weldoordachte afweging van de voor- en nadelen, is hierbij
zeker nodig. Wij helpen u graag met deze beslissing.

Waagmeesters Bedrijfs Advies
J.G. Scholten


