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STARTEN MET JE BV
Starten met je bv doe je zo!
Voor iedereen die van plan is te starten met een bv of zijn eenmanszaak wenst om te zetten
in een bv.
Wist je dat een Flex BV hetzelfde is als een ‘gewone’ bv?

Dit whitepaper bevat:
•
•
•
•

Vraag & antwoord: eenmanszaak of bv?
Checklist starten met je Flex BV
Stappenplan: van eenmanszaak naar Flex BV
Talloze tips & tricks voor starters en ondernemers!
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Of je nu gaat starten of al een tijdje aan het ondernemen bent; de juiste rechtsvorm is erg belangrijk. Dat
wordt ongetwijfeld het begin van een groots avontuur. Maar in welke rechtsvorm ga je jouw onderneming
gieten? Meestal moet je de afweging maken tussen een bv of een eenmanszaak. Zelfs als je al langer als
ondernemer binnen een eenmanszaak actief bent, is het de moeite waard om je eens af te vragen of deze
rechtsvorm voor jou en jouw onderneming nog steeds de juiste is. Omdat we je graag helpen bij het maken
van een objectieve keuze, heeft Online Flex BV voor starten.nl deze whitepaper geschreven.

Vraag & antwoord eenmanszaak versus bv
Meer dan 95% van de ondernemers start zijn activiteiten in een eenmanszaak, vof of in een bv. Maar
welk van deze rechtsvorm past het beste bij jou? Dit is afhankelijk van de risico’s, de potentie en
winstverwachting van je bedrijf. De ene ondernemer vindt alleen de aansprakelijkheidsrisico’s zwaarder
wegen dan een belastingvoordeeltje. Fiscalist Rick Schmitz heeft iets ontwikkeld waardoor je met een aantal
vragen digitaal een persoonlijk advies op maat kan krijgen.
“De keuze voor een bepaalde rechtsvorm is voor iedereen heel persoonlijk. In welke branche je actief bent,
je gezinssamenstelling en je financiële situatie zijn allemaal relevant voor een goed advies. Ik heb een
eenvoudig vragenmodel ontwikkeld die voor iedere ondernemer geldt. Via de rechtsvormkeuze tool op onze
website heb je dan direct een persoonlijke advies op maat!”
- Rick Schmitz ondernemende fiscalist –
Q: Wat zijn de top 3 overwegingen om te kiezen voor een bepaalde rechtsvorm?
A: Voor de meeste ondernemers zijn de doorslaggevende factoren privé aansprakelijkheid bij faillissement,
belastingvoordelen en flexibiliteit. Een ondernemer met relatief veel bedrijfsrisico’s, denk aan een
bouwbedrijf of productiebedrijf zal eerder geneigd zijn om bij de start te kiezen voor een bv dan een
zzp’er in de zorgsector. Voor die ondernemer weegt het fiscale voordeel van de aftrekposten zwaarder die
je krijgt als je een eenmanszaak of vof hebt.
Q: Wat als je al een eenmanszaak of vof hebt? Kun je die zomaar omzetten naar een bv?
A: Ja, je kunt je eenmanszaak of vof inbrengen in een nieuwe bv. Je kunt dit op drie manieren doen. In 99%
van de gevallen kan de onderneming worden ingebracht door middel van een activa- passivatransactie. Je
verkoopt dan alle bezittingen en de naam van je onderneming aan de nieuwe bv. Dit is de snelste en de
goedkoopste manier om de eenmanszaak of vof voort te zetten in de bv.
Maar heb je stille reserves, dan moet je kiezen voor de ‘geruisloze’ inbreng. Je moet dan een verzoek
indienen bij de Belastingdienst om de onderneming in z’n geheel in te brengen in de bv, zonder dat je
belasting betaalt over de meerwaarde in de onderneming. Meerwaarde kan zitten in een klantenlijst, veel
bezochte website, gevulde opdrachtportefeuille, merknaam of een pand dat meer waard is dan voor wat
die nu in de boeken staat. Het voordeel van de geruisloze inbreng is dat je met terugwerkende kracht de
onderneming kunt inbrengen. Het nadeel is dat je drie jaar lang de onderneming niet mag verkopen.
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De laatste optie is de ruisende inbreng. Je brengt dan de onderneming in, met terugwerkende kracht, maar
betaalt wel inkomstenbelasting over de meerwaarde in de onderneming. Je kiest voor deze optie als je
verwacht de onderneming binnen drie jaar te verkopen.
Q: Ik heb verschillende ondernemersactiviteiten, breng ik die apart onder?
A: Nee, dit is in principe niet nodig. Je kan meerdere activiteiten verrichten met je bv. Ze moeten
echter wel met elkaar verband houden. Een bv met als hoofdactiviteit het ontwikkelen van websites en
mediaconcepten, moet niet ineens gaan handelen in oud ijzer. Je loopt dan het risico dat je handelt in strijd
met je hoofddoelstelling. Je kan dan als bestuurder aansprakelijk worden gesteld.
Q: Is een bv de oplossing voor het voorkomen van privé aansprakelijkheid?
A: Een bv heeft rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de bv zelfstandig handelingen kan verrichten en
hiervoor ook aansprakelijk is. De bv wordt vertegenwoordigd door het bestuur en is eigendom van de
aandeelhouders. De persoonlijke aansprakelijkheid van de directeur-grootaandeelhouder is beperkt tot het
bedrag dat voor de aandelen in de bv is betaald. Het kan gebeuren dat een bestuurder naast de
vennootschap aansprakelijk wordt gesteld voor de genomen rechtshandelingen. Van persoonlijke
aansprakelijkstelling is in principe alleen sprake in het geval van het onbehoorlijk vervullen van de taak als
bestuurder. De bv bewust in gevaar brengen kan daar onder worden geschaard.
Q: Een veel gebruikte structuur is de holdingstructuur, hoe werkt dit?
A: Een holding structuur heeft vele voordelen, zowel op het gebied van aansprakelijkheid als belastingen. Je
kunt je holding gebruiken als spaarpot voor pensioenopbouw, of als bank om een hypotheek aan jezelf te
verstrekken. Ook op het gebied van aansprakelijkheid is het handig om bepaalde waardevolle bezittingen
van je bedrijf in je holding onder te brengen. Denk aan een intellectueel eigendom of een bedrijfspand.
Gaat de werkmaatschappij failliet, dan wordt het pand of het intellectueel eigendom niet meegetrokken in
het faillissement.

Checklist “Starten met je Flex BV”
“Veel ondernemers hebben geen goed overzicht van de voor- en nadelen van een bepaalde rechtsvorm. In
Nederland kennen we drie á vier rechtsvormen die in 99% van de gevallen gebruikt worden, maar ze zijn
ook met elkaar te combineren, waardoor er fiscale optimalisatie mogelijk is. Dan wordt het interessant!”
- Thomas Esselink, fiscalist en meester in structureren –
1. De juiste structuur
Zorg dat je de juiste juridische structuur neerzet. Ga je met meerdere mensen een onderneming starten?
Doet er een investeerder mee? En loop je ondernemersrisico’s? Allemaal relevante vragen voor de keuze
voor een bepaalde structuur. Heb je nog geen idee? Doe dan de gratis rechtsvormkeuze test! Binnen drie
minuten heb je een advies op maat.
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2. Een naam voor je bv
Je bent vrij om zelf een naam te kiezen voor je bv, zolang de naam maar begint of eindigt met de afkorting
“bv.” Dit wordt op vier verschillende manier geschreven en goedgekeurd: BV, bv, B.V. of b.v. Het kan zijn
dat een naam al in gebruik is, of dat de beoogde naam voor je bv inbreuk maakt op een geregistreerd
merk. Zo zal de naam Coca Cola B.V. geweigerd worden. Je eigen naam mag altijd. Ook als er al een bv
is met dezelfde naam. Heet je Piet Jansen, dan mag de naam P. Jansen Holding BV je niet mogen worden
geweigerd, ook al bestaat er al een P. Jansen Holding BV.
3. Een vestigingsadres
Een bv kan alleen worden opgericht als de vennootschap een vestigingsadres heeft waarop de bv kan
worden geregistreerd. Meestal is dit het adres waar de ondernemingsactiviteiten plaatsvinden. Heb je nog
geen adres of is het huurcontract nog niet getekend voor je nieuwe vestiging? Dan kun je de bv inschrijven
op je woonadres en op een later moment het adres wijzigen. Het adres wijzigen kost je niets.
4. Start de oprichtingsprocedure
Als ondernemer wil je natuurlijk altijd de beste deal! Online Flex BV heeft de oprichting van een Flex
BV of omzetting van een eenmanszaak / vof gedigitaliseerd. Door een aantal vragen te beantwoorden
in het beveiligde portal heb je binnen 10 minuten de aanvraag afgerond. Een netwerk van notarissen
dat is aangesloten zal vervolgens de oprichtingsakte, het aandeelhoudersregister en de KvK inschrijving
verzorgen. En jij hebt altijd inzicht in de status van het proces.
5. De juiste juridische documenten om te starten
Als je start met ondernemen of je onderneming omzet naar een bv dan heb je een aantal contracten nodig.
Wil je een lager salaris dan € 44.000? Dan moet je een verzoek ‘verlaging DGA salaris’ sturen naar de
Belastingdienst. Als je met meerdere ondernemers een bv start, dan is een aandeelhoudersovereenkomst
wel zo raadzaam. Wil je geld opnemen uit je bv? Dan heb je toch echt een rekeningcourantovereenkomst
nodig. Online Flex BV heeft een pakket samengesteld met al deze contracten. Je stelt de contracten
eenvoudig zelf samen met onze software.
6. Zakelijke rekening openen
De notaris stuurt alle oprichtingsdocumenten naar je toe en uiteraard zet Online Flex BV ze ook direct
digitaal voor je klaar in je persoonlijke portal. Daarna moet je wel direct een zakelijke rekening openen.
Dit kan bij veel banken tegenwoordig online.
7. Aanmelden Belastingdienst
Het aanmelden bij de Belastingdienst gebeurt vaak automatisch. De Belastingdienst haalt namelijk gegevens
op bij de Kamer van Koophandel. Binnen 6 weken ontvang je vaak de eerste blauwe brieven waarin staat
dat je onderneming is aangemeld. In sommige gevallen word je niet aangemeld voor de loonbelasting
en btw. Je moet dan zelf verzoeken om een btw- of loonbelastingnummer. Dit kan je eenvoudig zelf doen
door je bijvoorbeeld aan te melden en in te loggen in het portal van Online Flex BV en de overeenkomst
“Aanvraag btw-nummer” of “Aanvraag loonbelastingnummer” te selecteren.
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8. Overige zaken
Facturatie & online boekhoudsoftware
Je hebt tal van online facturatieprogramma’s zoals Moneybird, Next-invoice, Twinfield en Exact. Maak je
gebruik van dit soort programma’s, dan moet je wel alles zelf doen en dit ook kunnen. Het bijhouden van
een boekhouding lijkt in het begin eenvoudig, maar in de praktijk lopen veel mensen tegen de lamp.
Software, accountant en fiscalist in één kan ook….
Je kunt er ook voor kiezen de facturatiemodule en de boekhoudsoftware af te nemen in combinatie met een
accountant en fiscalist. Dat is wel zo handig voor mensen die zelf niet zo handig zijn met cijfertjes of er
simpelweg geen zin in hebben. Online Flex BV heeft het begrip accountantskantoor tot een nieuw niveau
verheven.

Stappenplan van eenmanszaak naar Flex BV
“Een inbreng van een eenmanszaak in een bv is helemaal niet zo ingewikkeld. Accountants, boekhouders
en fiscalisten doen het allemaal heel ingewikkeld voorkomen. Vanuit hun perspectief is het logisch, want zij
werken nog allemaal volgens het uurtje-factuurtje-verdienmodel!”
- Justus Tomson, held in de rechten –
1. Start je bv bij Online Flex BV
Allereerst start je de oprichtingsprocedure door je aan te melden op www.onlineflexbvoprichten.nl/
aanmelden. Daarna start je een nieuwe bv waarbij je aangeeft dat je een eenmanszaak of vof gaat
omzetten. Je doorloopt de rest van de vragen en je bent in tien minuten klaar.
2. Kies de wijze van inbreng
Er zijn 3 manieren om een eenmanszaak of vof om te zetten. In de meeste gevallen gaat het om een
activa- passivatransactie. Je verkoopt dan alle bezittingen en de naam van je onderneming aan de nieuwe
bv. Dit is de snelste en de goedkoopste manier om de eenmanszaak of vof voort te zetten in de bv.
Maar heb je stille reserves, dan moet je kiezen voor de ‘geruisloze’ inbreng. Je moet dan een verzoek
indienen bij de Belastingdienst om de onderneming in z’n geheel in te brengen in de bv, zonder dat je
belasting betaalt over de meerwaarde (stille reserve) in de onderneming. Meerwaarde kan zitten in een
klantenlijst, veel bezochte website, gevulde opdrachtportefeuille, merknaam of een pand dat meer waard is
dan voor wat die nu in de boeken staat. Het voordeel van de geruisloze inbreng is dat je met
terugwerkende kracht de onderneming kunt inbrengen. Het nadeel is dat je drie jaar lang de onderneming
niet mag verkopen.
De laatste optie is de ruisende inbreng. Je brengt dan de onderneming in, met terugwerkende kracht, maar
betaalt wel inkomstenbelasting over de meerwaarde in de onderneming. Je kiest voor deze optie als je
verwacht de onderneming binnen drie jaar te verkopen.
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3. Stel de balans op en beschrijf de bezittingen en schulden
De notaris heeft voor de inbreng een beschrijving nodig van alle bezittingen en schulden van de
eenmanszaak. Dit kan bijvoorbeeld de laatste jaarrekening zijn van je eenmanszaak. Op basis hiervan
wordt er een inbrengakte gemaakt. Dit mag alleen een notaris doen. Een activa- passivatransactie kun je
ook zelf doen, of uitbesteden aan een accountant, boekhouder of fiscalist. Voorbeelden van een activapassivadocument zijn beschikbaar via www.onlineflexbvoprichten.nl/aanmelden.
4. Schrijf de eenmanszaak uit
Bij een activa- passivatransactie schrijf je na oprichting van de bv en na ondertekening van het activapassivadocument zelf de eenmanszaak uit bij de Kamer van Koophandel. Bij een geruisloze- of ruisende
inbreng doet de notaris dit.
5. Doe aangifte inkomstenbelasting
In het jaar van inbreng van de eenmanszaak dien je hiervan opgaaf te doen in de aangifte
inkomstenbelasting. Bij een activa- passivatransactie geef je aan dat je de eenmanszaak hebt gestaakt.
Bij een geruisloze- of ruisende inbreng geef je aan dat je de eenmanszaak hebt voorgezet in een andere
rechtsvorm.
6. Starten met je Flex BV
Zie voor de vervolgstappen de checklist “Starten met je Flex BV”
Meer informatie
Bezoek www.starten.nl voor nog meer handige informatie, tips, websites, artikelen, blogs, een forum,
nieuws en een uitgebreide kennisbank. Hiermee bieden wij op elke vraag een antwoord!
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