
Schematisch overzicht rechtsvormen
Eenmanszaak Besloten 

vennootschap
Naamloze
vennootschap

Maatschap Vennootschap 
onder firma

Commanditaire
vennootschap

Vereniging
met volledige
rechtsbevoegdheid

Vereniging
met beperkte
rechtsbevoegdheid

Coöperatie/ 
Onderlinge waarborg- 
maatschappij

Stichting

Oprichting Vormvrij Notariële akte Notariële akte Vormvrij, voorkeur
schriftelijk/
notarieel contract

Vormvrij, voorkeur
schriftelijk/
notarieel contract

Vormvrij voorkeur
schriftelijk/
notarieel contract

Notariële akte Statuten Notariële akte Notariële 
akte

Kapitaalvereiste Geen € 0,01 € 45.000 Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen

Bestuur Eigenaar Directie Directie Maten Vennoten Beherend 
vennoten

Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur

Andere organen Geen Aandeelhouders, 
evt. Raad van 
Commis-
arissen

Aandeelhouders, 
evt. Raad van 
Commis-
arissen

Geen Geen Commanditaire
vennoten

Leden Leden Ledenraad,
eventueel Raad van
Commissarissen

Geen

Aansprakelijkheid Privé 100% Bestuur (bij
onbehoorlijk 
bestuur of bij 
onterechte
uitkering aan
aandeelhouders)

Bestuur (bij  
onbehoorlijk 
bestuur)

Privé voor gelijk
deel als 
maatschap
verplichtingen 
niet nakomt

Alle vennoten 
privé voor 100% 
als vof
verplichtingen niet
nakomt

Beherend
vennoten privé
100%,
Commanditaire
vennoten beperkt
aansprakelijk

Bestuur (bij
onbehoorlijk
bestuur)

Vereniging naast bestuur. 
Bestuur bij niet inschrijv-
ing in Handelsregister en 
tevens bij 
onbehoorlijk bestuur

Leden wettelijke 
aansprakelijkheid 
geheel. Beperkte 
aansprakelijkheid 
beperkt. Uitgesloten 
aansprakelijkheid 
niet. Bestuur (bij 
onbehoorlijk 
bestuur)

Bestuur (bij
onbehoorlijk
bestuur)

Belastingen Inkomsten-
belasting,
mkb-winst-
vrijstelling,
ondernemers- 
aftrek (bij  
voldoen aan
urencriterium)

Vennootschaps-
belasting,
inkomstenbelasting
over salaris directie
en over dividend

Vennootschaps-
belasting,
inkomsten-
belasting over 
salaris directie
en over dividend

Inkomsten-
belasting,
mkb winst-
vrijstelling,
ondernemers-
aftrek (bij voldoen 
aan uren-
criterium)

Inkomsten-
belasting,
mkb winst-
vrijstelling,
ondernemers-
aftrek (bij voldoen 
aan uren-
criterium)

Beherend  
vennoten; inkom-
stenbelasting,
mkb winstvrij- 
stelling, onder-
nemersaftrek (bij 
voldoen aan
urencriterium)

Beperkte  
vennootschaps-
belastingplicht. 
Wél bij drijven onder-
neming.

Beperkte 
vennootschaps- 
belastingplicht. Wél bij 
drijven onderneming.

Vennootschaps-
belasting,
inkomstenbelasting
over winst-
uitkeringen

Beperkte 
vennoot-
schaps- 
belasting-
plicht. Wél 
bij drijven 
onder-
neming.

Sociale  
zekerheid

Geen werk-
nemers-
verzekeringen

Geen werknemers-
verzekeringen,
tenzij ontslag  
tegen de wil van 
directeur-
aandeelhouder
mogelijk is

Geen werknemers-
verzekeringen,
tenzij ontslag tegen 
de wil van directeur-
aandeelhouder
mogelijk is

Geen  
werknemers-
verzekering

Geen 
werknemers-
verzekering

Geen  
werknemers-
verzekering

Bestuur niet in
loondienst

Bestuur niet in
loondienst

Alleen in bepaalde
gevallen

Bestuur niet
in loondienst

Verplicht om UBO’s 
(uiteindelijk belang-
hebbenden van 
een organisatie) in 
te schrijven?

Nee, hoeft 
geen UBO’s in 
te schrijven

Ja, een niet-beurs-
genoteerde bv 
moet UBO’s 
inschrijven

Ja, een niet-beurs-
genoteerde nv moet 
UBO’s inschrijven

Ja, een maat-
schap moet 
UBO’s inschrijven

Ja, een vof moet 
UBO’s inschrijven

Ja, een cv moet 
UBO’s inschrijven

Ja, een vereniging 
met volledige rechts-
bevoegdheid moet 
UBO’s inschrijven

Ja, een vereniging met be-
perkte rechtsbevoegdheid 
maar met onderneming 
moet UBO’s inschrijven

Ja, een coöpera-
tie en een owm 
moeten UBO’s 
inschrijven

Ja, een 
stichting 
moet UBO’s 
inschrijven


