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Schematisch overzicht rechtsvormen
Eenmanszaak Besloten 

vennootschap
Naamloze
vennootschap

Maatschap Vennootschap onder 
firma

Commanditaire
vennootschap

Vereniging
met volledige
rechtsbevoegdheid

Vereniging
met beperkte
rechtsbevoegdheid

Coöperatie/ 
Onder linge 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 Geen notariele akte 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, 
eventueel 
Raad van 
Toezicht

Andere organen Geen Aandeelhouders, 
evt. Raad van  
Commisarissen

Aandeelhouders, 
evt. Raad van  
Commisarissen

Geen Geen Commanditaire
vennoten

Leden Leden Ledenraad, even   tueel 
Raad van Commis
sarissen

Geen

Aansprakelijkheid Privé 100% bv zelf, bestuur  
bij onbehoorlijk  
bestuur

nv zelf, bestuur  
bij onbehoorlijk  
bestuur

Privé voor gelijk
deel als maat
schap verplichtin
gen niet nakomt

Alle vennoten privé 
voor 100% als vof
verplichtingen niet
nakomt

Beherend vennoot 
100% privé, comman
ditaire vennoot voor 
zijn inbreng

Vereniging zelf. 
Bestuur bij onbe
hoorlijk bestuur

Vereniging ingeschre
ven in Handelsregister: 
Eerst de vereniging, 
eventueel bestuur. 
Vereniging niet inge
schreven Handels
register: Het bestuur

De cooperatie.  
Bestuur bij onbe
hoorlijk bestuur,  
leden afhankelijk van 
statuten (uitgesloten, 
beperkt of wettelijk)

De stichting, 
bestuur bij 
onbehoorlijk 
bestuur

Belastingen Eigenaar Inkom
stenbelasting 
over winst met 
eventueel toe
passing van 
mkbwinstvrij
stelling en onder
nemersaftrek

bv over winst ven
nootschapsbelas
ting, over salaris di
recteur en dividend 
aandeelhouders 
loon/inkomstenbe
lasting

nv over winst ven
nootschapsbelas
ting, over salaris 
directeur en divi
dend aandeelhou
ders loon/inkom
stenbelasting

Maten afzonder
lijk over winstdeel 
inkomstenbelas
ting. Onder voor
waarden met toe
passing 
mkbwinstvrij stel
ling en onder
nemersaftrek

Vennoten afzonder
lijk over winstdeel 
inkomstenbelasting, 
onder voorwaarden 
met toepassing, 
mkbwinstvrijstelling 
en ondernemers
aftrek

Beherend vennoot over 
winst en commanditai
re vennoot over rende
ment; inkomstenbelas
ting. Beherend vennoot 
onder voor waarden 
toepassing mkb
winstvrijstel ling en  
ondernemersaftrek

Geen, tenzij de 
vereniging een 
onderneming 
heeft, dan  
vennootschaps
belasting

Geen, tenzij de vereni
ging een onderneming 
heeft, dan vennoot
schapsbelasting

De cooperatie ven
nootschapsbelas
ting, leden afhanke
lijk van rechtsvorm 
over winstuitkering

Geen. Tenzij 
de stichting 
een onderne
ming drijft, 
dan vennoot
schapsbelas
ting

Sociale  
zekerheid

Geen werk
nemers
verzekeringen

Bestuur geen  
werknemersver
zekeringen, tenzij er 
ontslagmogelijkheid 
door aandeelhou
ders is

Bestuur geen  
werknemersver
zekeringen, tenzij 
er ontslagmogelijk
heid door aandeel
houders is

Geen  
werknemers
verzekering

Geen 
werknemers
verzekering

Geen  
werknemers
verzekering

Geen  
werknemers
verzekeringen

Geen 
werknemers
verzekeringen

Bestuur geen 
werknemersver ze  
ker ingen, tenzij tegen 
hun wil ontslag
mogelijkheid door 
ledenver gadering

Geen werk
nemersver
zekeringen

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

Nee, hoeft geen 
UBO’s in te 
schrijven

Ja, een nietbeurs
genoteerde bv moet 
UBO’s inschrijven

Ja, een nietbeurs
genoteerde nv 
moet UBO’s in
schrijven

Ja, een  
maatschap moet 
UBO’s inschrijven

Ja, een vof moet 
UBO’s inschrijven

Ja, een cv moet UBO’s 
inschrijven

Ja, een vereniging 
met volledige 
rechtsbevoegd
heid moet UBO’s 
inschrijven

Ja, een vereniging met 
beperkte rechtsbe
voegdheid maar met 
onderneming moet 
UBO’s inschrijven

Ja, een coöperatie 
en een owm moeten 
UBO’s inschrijven

Ja, een  
stichting 
moet UBO’s 
inschrijven


