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ONDERNEMINGSVORMEN

Begrippen

M Natuurlijk persoon:
    het gaat hier om een mens; ieder mens heeft
    rechten en plichten en is dus drager daarvan (is
    rechtsubject).
  
M Rechtspersoon: 
    dit betreft een organisatie die rechten en plichten
    heeft, en neemt zelfstandig deel aan het rechts-
    verkeer (kan dus zelf leningen sluiten, vorderingen
    krijgen op schulden, mensen aannemen en
    ontslaan, e.d.).
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ONDERNEMINGSVORMEN

Begrippen

M Personenvennootschap:
    een ondernemingsvorm die wordt gevormd op
    basis van een overeenkomst tussen de oprichters,
    die overeenkomen dat ze onder een bepaalde
    vorm/vennootschap met elkaar gaan samen-
    werken: d.m.v. maatschap, vennootschap onder
    firma of commanditaire vennootschap.
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ONDERNEMINGSVORMEN

Begrippen

M Kapitaalvennootschap: 
    een ondernemingsvorm die wordt gevormd door
    de oprichting van een rechtspersoon zoals bijv. 
    een BV. De oprichters, vaak tevens bestuurders,
    verkrijgen aandelen waarmee zij zeggenschap
    kunnen uitoefenen in de rechtspersoon.
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ONDERNEMINGSVORMEN

Begrippen

M Kamer van Koophandel:
    belangenorganisatie van het bedrijfsleven. De 12
    KvK’s richten zich op advisering en belangen-
    behartiging voor ondernemers. Zij adviseren ook
    de overheid en zetten zich daarbij in voor een
    goed ondernemersklimaat. Een andere belangrijke
    taak is geschillenbemiddeling inzake handels-
    conflicten tussen bedrijven.
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ONDERNEMINGSVORMEN

Begrippen

M Kamer van Koophandel:
    De KvK’s helpen ondernemers om te starten,
    innoveren en ondernemen in binnen- en buitenland
    en ondersteunen ondernemers bij hun start- en
    groeiambities.  Verder hanteren de KvK’s het
    Handelsregister t.b.v. veilig handelsverkeer.

    Het handelsregister biedt leveranciers, afnemers
    en financiers informatie over het bedrijf en wie er
    aansprakelijk zijn voor schulden van de
    onderneming.
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ONDERNEMINGSVORMEN

Begrippen

M Kamer van Koophandel: Handelsregister:
    hierin wordt van elk bedrijf o.a. vermeld:
    F naam bedrijf en vestigingsplaats
    F doel van het bedrijf
    F namen van de eigenaren (bij eenmanszaak, vof
        of cv), dan wel van de bestuurders (bij bv, nv,
        coöperatie, stichtingen, e.d.)
    F de bevoegdheden van de eigenaren of van de
        bestuurders.
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ONDERNEMINGSVORMEN

Begrippen

M Kamer van Koophandel: publicatie jaarrekening:
    F De eenmanszaak, de maatschap, vof en cv zijn
        niet verplicht om hun jaarrekening (via de KvK)
        publiek kenbaar te maken. 
    F Grote BV’s, NV’s, coöperaties, stichtingen en
        verenigingen zijn wel verplicht om hun jaar-
        rekeningen bij de KvK te deponeren, d.w.z.:
        O balans 
        O winst- & verliesrekening (resultatenrekening,
            dan wel exploitatierekening)
        O toelichting op balans en w- & v- rekening
    F doel van jaarrekening = zichtbaar maken van
        streven naar continuïteit.
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ONDERNEMINGSVORMEN

Eenmanszaak

M Zonder rechtspersoonlijkheid: 
    F de eenmanszaak is een bedrijf waarvan één
        persoon eigenaar is. Er gelden geen oprichtings-
        eisen voor de eenmanszaak. Er hoeft geen akte
        te worden opgemaakt.
        Slechts de verplichte inschrijving in het handels-
        register van de Kamer van Koophandel is een
        vereiste.
 
        Juridisch gezien bestaat er geen onderscheid
        tussen privé-vermogen en zakelijk vermogen.
        Voor verplichtingen die de ondernemer in de
        eenmanszaak aangaat, is deze met diens gehele
        vermogen (privé en zakelijk) aansprakelijk. 
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ONDERNEMINGSVORMEN

Vennootschap onder firma

M Zonder rechtspersoonlijkheid: 
    F de vennootschap onder firma (v.o.f.), betreft een
        overeenkomst, gericht op de meestal duurzame
        samenwerking tussen twee of meer personen in
        een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam. 

        Men beoogt door deze samenwerking een gemeen-
        schappelijk voordeel te behalen. Om dit doel te
        bereiken verbinden partijen zich om geld, arbeid,
        goederen, goodwill, rechten of een combinatie
        daarvan in gemeenschap te brengen.  
        Elke vennoot is hier hoofdelijk aansprakelijk, dus
        aansprakelijk voor het volledige bedrag van
        gemaakte schulden.
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ONDERNEMINGSVORMEN

Maatschap

M Zonder rechtspersoonlijkheid: 
    F de maatschap, betreft de overeenkomst waarbij 2  
        of meer personen zich verbinden om met elkaar
        samen te werken bij de uitoefening van een beroep
        (of bedrijf) met een stoffelijk (dus niet: geestelijk)
        doel. Om dit te bereiken brengen partijen arbeid en
        daarnaast geld en/of materiële of immateriële
        vermogensbestanddelen in gemeenschap.

        De maten werken als zelfstandige ondernemers en
        gaan in principe alleen verplichtingen voor zichzelf
        aan, en niet voor de andere maten. Elke maat is
        voor een evenredig deel aansprakelijk voor alle
        schulden van de maatschap.
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ONDERNEMINGSVORMEN

Commanditaire vennootschap

M Zonder rechtspersoonlijkheid: 
    F de commanditaire vennootschap (c.v), betreft een
        bijzondere vorm van v.o.f., waarin 1 of meer 
        personen het beheer voeren en hoofdelijk
        aansprakelijk zijn, terwijl daarnaast één of meer 
        commanditaire vennoten bestaan. 
        De commanditaire vennoten nemen de positie van
        geldschieter in, en zijn niet privé aansprakelijk
        voor gemaakte schulden.  Hoogstens kunnen zij
        het bedrag kwijtraken dat zij in de zaak hebben
        gestoken. 
        Net als de maatschap en de v.o.f. is de c.v. gericht
        op winst maken ter verdeling onder de vennoten. 
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ONDERNEMINGSVORMEN

Stichting

M Met rechtspersoonlijkheid: 
    F de stichting, is een rechtspersoon die door een
        rechtshandeling van een of meer personen in het
        leven wordt geroepen. De stichting kent geen leden
        en moet worden opgericht voor een bepaald doel. 
 
        Het doel van de stichting mag echter niet inhouden
        het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen
        die deel uitmaken van haar organen, bijvoorbeeld
        de bestuurders.
        Ook mag het doel niet bestaan in het doen van
        uitkeringen aan derden, tenzij het uitkeringen
        betreft met een ideële of sociale strekking.       
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ONDERNEMINGSVORMEN

Vereniging

M Met rechtspersoonlijkheid: 
    F de vereniging; kenmerkend voor een vereniging is
        dat zij leden heeft en gericht is op een bepaald
        doel. Dit doel mag niet bestaan uit het maken van
        winst ter verdeling onder de leden. 

        Het maken van winst als zodanig is echter niet
        verboden; om het doel te bereiken kan het immers
        nodig zijn winst te maken. 
        Het doel van een vereniging kan zowel gericht zijn
        op materiële als op immateriële belangen.   
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ONDERNEMINGSVORMEN

Coöperatie

M Met rechtspersoonlijkheid: 
    F de coöperatie, is een bij notariële akte als
        coöperatie opgerichte vereniging.  
        Uit de statuten moet blijken dat het doel is het
        voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van de
        leden. Hiertoe sluit zij overeenkomsten met de
        leden (geen verzekeringen), waarin worden
        bepaald wat zij voor de leden beoogt te bedrijven.

        In tegenstelling tot de gewone vereniging is de
        coöperatie wel een commerciële rechtspersoon die
        materieel voordeel voor zijn leden nastreeft. 
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ONDERNEMINGSVORMEN

Besloten vennootschap

M Met rechtspersoonlijkheid: 
    F de besloten vennootschap (b.v.), de besloten
        vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, is
        een rechtspersoon waarvan het kapitaal in
        aandelen is verdeeld. De aandelen zijn niet vrij
        overdraagbaar. 
        In deze ondernemingsvorm wordt het eigendom
        bepaald door de verdeling van de aandelen.
      >>
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ONDERNEMINGSVORMEN

Besloten vennootschap

M Met rechtspersoonlijkheid: 
    F de besloten vennootschap (b.v.), vervolg:
        Aandeelhouder(s) kunnen ook bestuurder zijn van
        de onderneming, maar dit hoeft niet. 
        Wanneer zij bestuurder zijn houden zij zich bezig
        met de dagelijkse gang van zaken. 

        De bestuurder(s) is/zijn in beginsel niet
        aansprakelijk voor schulden van het bedrijf; dit
        verandert op het moment dat er sprake is van
        onbehoorlijk bestuur.  Wordt voor grote en kleine
        bedrijven gebruikt. 
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ONDERNEMINGSVORMEN

Naamloze vennootschap

M Met rechtspersoonlijkheid: 
    F de naamloze vennootschap (n.v.), is een rechts-
        persoon waarvan het kapitaal is verdeeld in niet
        op naam gestelde, en waarin de vennoten (de
        aandeelhouders) voor een of meer aandelen
        deelnemen.
        Niet het lidmaatschap maar de inbreng van
        kapitaal staat bij deze rechtsvorm centraal. De
        aandelen zijn in beginsel vrij overdraagbaar.
      >>



19

ONDERNEMINGSVORMEN

Naamloze vennootschap

M Met rechtspersoonlijkheid: 
    F de naamloze vennootschap (n.v.), vervolg:
        Toezicht op het bestuur gebeurt via de aandeel-
        houders, en indien aanwezig de raad van
        bestuur. Deze is meestal opgebouwd uit
        oudbestuurders die actief bij het bedrijf blijven,
        belangrijke mensen binnen de organisatie en/of
        leden van de ondernemingsraad. 
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ONDERNEMINGSVORMEN

Bijzondere aspecten BV’s en NV’s

M Verschillen tussen aandelen BV’s en NV’s: 
    F bij de BV zijn de aandelen in handen van een
        beperkte groep aandeelhouders, vaak de directie
        en betrokken familieleden; het gaat hier om
        aandelen op naam (eigenaar van de aandelen is
        bekend, en is ingeschreven in een aandeel-
        houdersregister).  De aandelen kunnen
        niet zomaar worden verkocht of worden
        geschonken, daar de BV daarin eerst moet
        toestemmen;
     >>
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ONDERNEMINGSVORMEN

Bijzondere aspecten BV’s en NV’s

M Verschillen tussen aandelen BV’s en NV’s, vervolg:
    F bij de NV zijn de aandelen aan toonder: de
        bezitter van dergelijke bewijsstukken is daar
        eigenaar van, en kan de statutaire rechten
        daarvan uitoefenen (zoals stemrecht, zeggen-
        schapsrechten, recht op winstuitkering). 
        Strikt juridisch gezien, is de bezitter van deze
        aandelen geen (mede-)eigenaar van de
        onderneming!

        Aandelen aan toonder kunnen vrij worden
        overgedragen aan, of verhandeld met anderen,
        meestal via aandeelbeurzen, zoals Euronext
        Amsterdam.
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ONDERNEMINGSVORMEN

Bijzondere aspecten BV’s en NV’s

M Bijzonderheden aandelen BV’s en NV’s: 
    F meestal bestaan de aandelen van BV’s en NV’s
        uit gewone aandelen. Er bestaan echter ook
        bijzondere aandelen, zoals preferente aandelen
        en prioriteitsaandelen.
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ONDERNEMINGSVORMEN

Bijzondere aspecten BV’s en NV’s

M Bijzonderheden aandelen BV’s en NV’s, vervolg:
    F preferente aandelen zijn aandelen met zekere
        voorrechten boven gewone aandelen, bijv.
        betreffende de winstuitkering (meer dividend),
        het zeggenschap (m.b.t. benoeming van
        bestuurders en commissarissen), of de uitkering
        bij opheffing van de onderneming (vóór houders
        van gewone aandelen).
    F prioriteitsaandelen zijn preferente aandelen die
        uitsluitend betrekking hebben op het
        zeggenschap, en zijn dus vaak in handen van de
        oprichters, die daarmee veel zeggenschap in het
        bedrijf behouden.
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ONDERNEMINGSVORMEN

Bijzondere aspecten BV’s en NV’s

M Aansprakelijkheid aandeelhouders BV’s en NV’s: 
    F de aandeelhouders van BV’s en NV’s zijn niet
        persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van
        de onderneming.  Bij faillissement kunnen zij
        niet meer verliezen dan het bedrag van hun
        aandelen. 
        Bestuurders met aandelen kunnen echter in
        bepaalde gevallen (bijv. wanbeheer) wel
        aansprakelijk gesteld worden. 
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ONDERNEMINGSVORMEN

Bijzondere aspecten BV’s en NV’s

M Zeggenschap over BV’s en NV’s: 
    F sommige vormen van aandelen kunnen qua
        aandeelhoudersrechten beperkingen kennen,
        zoals stemrechtloze aandelen. 
        Echter, de meeste vormen van aandelen verlenen
        de houders daarvan recht op zeggenschap dat
        kan worden uitgeoefend in de Algemene
        Vergadering van Aandeelhouders (AVvA).  
        De AvvA dient tenminste 1x per jaar plaats te
        vinden.
    >> 
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ONDERNEMINGSVORMEN

Bijzondere aspecten BV’s en NV’s

M Zeggenschap over BV’s en NV’s, vervolg:
    F de AVvA vormt het hoogste orgaan in de BV of
        NV en benoemt de directie en commissarissen.
        Verder stelt de AVvA de jaarrekening en de
        winstverdeling vast, neemt besluiten omtrent de
        uitgifte van nieuwe aandelen, wijzigingen van de
        statuten, en de opheffing van de vennootschap. 
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ONDERNEMINGSVORMEN

Bijzondere aspecten BV’s en NV’s

M Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen: 
    F de directie, vaak aangeduid als de Raad van
        Bestuur (RvB), bestuurt de onderneming;
    F de commissarissen, veelal een Raad van
        Commissarissen (RvC), adviseert de directie,
        houdt toezicht op het beleid, en behartigt de
        belangen van de aandeelhouders en van de
        onderneming;
    F directie en commissarissen ontvangen voor hun
        werkzaamheden een vaste vergoeding in de
        vorm van een salaris, en ontvangen daarnaast
        vaak een wnstuitkering of bonus.
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ONDERNEMINGSVORMEN

Bijzondere aspecten BV’s en NV’s
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ONDERNEMINGSVORMEN

Bijzondere aspecten BV’s en NV’s

M Oprichtingseisen BV’s en NV’s: 
    F voor de oprichting van een BV of een NV dient te
        worden voldaan aan een aantal voorwaarden:
        G notariële akte met daarin opgenomen de
            statuten, waarin vermeld worden: de naam van
            de BV of NV, de vestigingsplaats, het doel, het
            maatschappelijk kapitaal, en een regeling voor
            de vervanging van bestuurders;
     >>
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ONDERNEMINGSVORMEN

Bijzondere aspecten BV’s en NV’s

M Oprichtingseisen BV’s en NV’s, vervolg:
    F verdere oprichtingsvoorwaarden:
        G gestort kapitaal van tenminste 1 cent (BV) of 
            € 45.000 (NV);
        G inschrijving in het Handelsregister;
           O n.b.: de verklaring van geen bezwaar van het
              Ministerie van Justitie, die voorheen verplicht
              was, is per juli 2011 komen te vervallen.
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ONDERNEMINGSVORMEN

Bijzondere aspecten BV’s en NV’s

M Over dividend van BV’s en NV’s: 
    F de aandeelhouders van BV’s of NV’s ontvangen
        dividend, geen rente.  Dividend betreft een winst-
        uitkering door de vennootschap aan haar aandeel-
        houders, en de hoogte daarvan is afhankelijk van
        het behaalde bedrijfsresultaat. 
    F Dividend kan worden uitgekeerd in de vorm van
        cashdividend (in geld) en/of stockdividend (in
        aandelen).
        Wanneer de aandeelhouders de keuze hebben
        tussen gedeeltelijk in cash en gedeeltelijk in
        aandelen uitkeren, spreekt men van keuzedividend.

32

ONDERNEMINGSVORMEN

Personenvennootschappen

M In 2009 werd door de Tweede Kamer een wet aange-
    nomen die de oude personenvennootschappen (VOF,
    maatschap, CV) zou afschaffen.  Dit omdat de oude
    personenvennootschappen niet meer aan de huidige
    eisen zouden voldoen. De regelgeving voor de oude
    personenvennootschappen dateert nl. van 1838.
    
    De nieuwe personenvennootschappen hadden tot
    doel het waarborgen van de continuïteit van de
    onderneming. Hiertoe zouden de personenvennoot-
    schappen dan meer gaan lijken op de BV doordat o.a.
    andere rechtspersoonlijkheid een mogelijkheid was.
    Ook het in- en uittreden van vennoten zou hiermee
    worden vergemakkelijkt.
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ONDERNEMINGSVORMEN

Personenvennootschappen

M In plaats van de oude personenvennootschappen
    zouden nieuwe personenvennootschappen mogelijk
    worden. 
M Alhoewel het wetsvoorstel door de Tweede Kamer
    was aangenomen, werd dit door de Eerste Kamer
    geblokkeerd, en is het wetsvoorstel uiteindelijk eind
    2011 ingetrokken.
    De nieuwe personenvennootschappen zijn van de
    baan. De VOF, de maatschap en de CV blijven voor-
    lopig gewoon bestaan.

    Wordt vervolgd...


