
Van een eenmanszaak  
naar een vennootschap

Op het juiste ogenblik 
de juiste keuze maken
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Van een eenmanszaak  
naar een vennootschap
U bent zelfstandige, ondernemer of u oefent een vrij beroep uit en u hebt daarvoor een eenmanszaak 
opgericht?

Momenteel breidt uw activiteit zich uit, stijgt uw winst en groeit uw klanten- of patiëntenbestand 
aan. Misschien zoekt u zelfs een nieuwe, beter aangepaste vestiging, u overweegt personeel aan 
te nemen, uw onderneming uit te breiden of te diversifiëren, nieuwe partners aan te trekken enz.  
Kortom, uw zaak groeit en bloeit. Is een eenmanszaak nog wel de meest geschikte vorm? Zou 
het niet beter zijn een vennootschap op te richten?

Een dergelijke overstap is een delicaat punt. U moet dus zeker grondig nagaan of het opportuun 
is over te stappen naar een vennootschap, en u dient alle gevolgen en de voor- en nadelen ervan 
volledig te analyseren.

Daarom willen wij u op een efficiënte manier begeleiden, samen met uw notaris en uw boekhouder. 
Door u de juiste financiële oplossingen aan te reiken. En door u te helpen elke fase in de oprichting 
van uw vennootschap correct te doorlopen. Zo behartigen we uw belangen en vrijwaren we zowel 
uw privé- als uw professioneel vermogen.

Uw specialist Business Banking blijft 
uiteraard het best geplaatst om u 
inlichtingen te verstrekken en finan-
ciële oplossingen op maat aan te 
reiken. Aarzel dus niet om hem zijn 
onbevooroordeeld advies te vragen.
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Waarom een vennootschap 
oprichten?

Er kunnen hiervoor uiteenlopende redenen zijn. Doorgaans is het de groei van de onderneming die u daarover 
doet nadenken. Maar ook:
→ dankzij de degelijkere structuur van een vennootschap hebt u in de toekomst vlotter toegang tot 

financieringsmogelijkheden;
→ het onderscheid tussen het privé- en het professioneel vermogen is duidelijk; zo geniet u een betere 

bescherming van het privégedeelte. Ook spelen tal van fiscale aspecten in uw voordeel;
→ dankzij die overgang kunt u uw zaak beter waarderen;
→ heel wat problemen in geval van successie of overdracht van uw zaak worden nu veel eenvoudiger … 
Hoe dan ook, vooraleer u de stap naar een vennootschap zet, moet u eerst uw handelsfonds – of uw 
patiëntenbestand – uitbouwen en het daarna overdragen aan de opgerichte onderneming.

Naar een degelijkere structuur 
evolueren
Wie vennootschap zegt, zegt een welomlijnde 
juridische structuur, een duidelijke taakverdeling 
en concreet afgebakende bevoegdheden. Dat alles 
komt uw geloofwaardigheid bij bepaalde instellingen 
of contactpersonen ten goede, en het is daar dat uw 
vertrouwenskapitaal in uw voordeel moet spelen om 
bepaalde onderhandelingen te vergemakkelijken (bv. 
bij een aanvraag voor een krediet of subsidies). 

Dankzij een stevige structuur kunt u ook uw personeel 
aan u binden; een vertrouwensrelatie,  een bedrijfscultuur 
en knowhow opbouwen, en uw werknemers betrekken 
bij het welslagen van uw zaak. Het is ook één van de 
elementen die u kunnen helpen om u te onderscheiden 
van uw concurrenten op de markt.

Ten slotte kunt u dankzij een stevige structuur ook de 
perceptie van uw onderneming bij uw klanten verbeteren 
en zo hun vertrouwen en hun klantentrouw versterken.

Vooraleer u overweegt om naar 
een vennootschap over te stappen, 
moet u eerst uw omzet stimuleren 
en winst maken.

Voordelen Nadelen

→ Privé- en professioneel vermogen zijn duidelijk 
van elkaar gescheiden. Vandaar dat het privé-
gedeelte beter beschermd is.

→ Zolang de inkomsten in de onderneming blijven, 
zijn ze onderworpen aan de vennootschaps-
belasting, die voordeliger is. De vergoeding die 
wordt uitbetaald aan de bedrijfsleider is dan weer 
onderworpen aan de personenbelasting.

→ Bij hoge vergoedingen kan het bedrag van de 
sociale bijdragen worden verminderd door de 
inkomsten in de tijd te spreiden.

→ Het opbouwen van een fiscaal voordelig extra-
legaal pensioen (IPT).

→ Sterkere structuur die continuïteit mogelijk 
maakt bij overlijden of invaliditeit.

→ Gevarieerde vormen van vergoeding voor de 
bedrijfsleiders (wagen, huur, rente op lening …).

→ Moeilijk om het stelsel van forfaitaire belasting-
ontvangsten voort te zetten.

→ Het voeren van een dubbele boekhouding 
(behalve voor VOF en comm.v.), wat dus 
ingewikkelder is en extra kosten met zich 
meebrengt (ca. 3 500 euro/jaar).

→ Er is een minimumkapitaal vereist.

→ Het houden van een rekeningenboek en, vooral, 
van een kasboek.

→ Het neerleggen van de jaarrekeningen bij de 
Nationale Bank van België (behalve voor VOF 
en comm.v.).

→ De voordelen van alle aard die op forfaitaire 
wijze worden bepaald, vanuit fiscaal en sociaal 
oogpunt, met soms hoge waarderingen.

→ Complexer beslissingsproces als er meerdere 
vennoten of aandeelhouders zijn. Men moet zich 
ook houden aan wettelijke procedures.

Weeg de voor- en nadelen af
Eenmanszaak of vennootschap? Hieronder vindt u de voornaamste voor- en nadelen van werken in 
de vorm van een vennootschap.
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→ 125 000 euro
In dit voorbeeld verschillen de netto-inkomsten van een 

vennootschap vanaf 125 000 euro inkomsten vóór fiscale 
en sociale lasten duidelijk van die van een eenmanszaak.

Vanaf welk bedrag is het interessant om over te stappen naar  
een vennootschap?
Vanaf wanneer u er voordeel bij hebt om uw activiteit in de vorm van een vennootschap uit te oefenen, 
hangt af van uw specifieke situatie. 

Een voorbeeld kan niettemin verhelderend zijn. In de volgende tabel hebben wij, voor een aantal bedragen aan 
inkomen vóór fiscale en sociale lasten, berekend hoeveel er netto overblijft in geval van een beroepsactiviteit in 
een eenmanszaak of in een vennootschap. In het geval van een vennootschap gaat het om het netto-inkomen 
in hoofde van zaakvoerder en vennoot, nadat de vennootschap hem een bezoldiging van 36 000 euro heeft 
toegekend en hem het saldo van de winst als dividend heeft uitgekeerd.1

Inkomen vóór fiscale  
en sociale lasten

Netto-inkomen  
eenmanszaak

Netto-inkomen  
vennootschap

40 000 EUR 20 717 EUR 18 689 EUR

60 000 EUR 28 386 EUR 26 652 EUR

75 000 EUR 34 311 EUR 34 876 EUR

100 000 EUR 45 425 EUR 47 639 EUR

125 000 EUR 56 987 EUR 60 402 EUR

In dit voorbeeld verschillen de netto-inkomsten van een vennootschap vanaf 125 000 euro inkomsten vóór 
fiscale en sociale lasten duidelijk van die van een eenmanszaak. Bij wijze van vuistregel kan dit bedrag ook 
gebruikt worden als een drempel vanaf wanneer de overstap van eenmanszaak naar vennootschap kan 
worden overwogen.

Uiteraard moet u, alvorens over die overstap te beslissen, samen met uw accountant, boekhouder, 
bedrijfsadviseur of financieel adviseur en uw specialist Business Banking een gedetailleerde analyse maken 
die rekening houdt met alle aspecten van uw persoonlijke situatie. 

Opmerking: de inkomsten van de vennootschap behoren toe aan de vennootschap. De vennootschap kan ze 
besteden aan de (aftrekbare) bezoldiging van de bestuurders of de zaakvoerders, of ze als (niet-aftrekbaar) 
dividend uitkeren. Dat is niet het geval voor een eenmanszaak waar alle inkomsten onderworpen zijn aan de 
personenbelasting (doorgaans aan hogere tarieven).

1 De berekeningen zijn gebaseerd op een aantal vooronderstellingen (o.m.: de natuurlijke persoon is alleenstaande zonder kinderen ten laste; de werkingskosten 
van de vennootschap bedragen 3 500 euro per jaar; per jaar wordt 6 000 euro betaald voor VAPZ). Er werd ook abstractie gemaakt van bepaalde elementen 
die per geval te specifiek zijn om in een model op te nemen (zoals afschrijvingen van goodwill door de vennootschap). De tabel is dan ook louter indicatief.
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Financiering
Eén van de voordelen van een vennootschap is dat 
u een evenwichtige en gezonde balansstructuur 
kunt voorleggen met transparante cijfers. Die laatste 
vergroten aanzienlijk uw geloofwaardigheid ten 
aanzien van uw bankier, die zo uw behoeften beter 
kan inschatten. Dat is veel minder evident bij een 
eenmanszaak.

Vooraleer de stap te zetten naar een vennootschap, moet 
u uw handelsfonds nauwkeurig evalueren. Zo kunt u het 
inbrengen in uw nieuwe vennootschap of het eraan verkopen. 
De bank kan u in dat laatste geval oplossingen aanreiken om 
die operatie te financieren. Daartoe heeft ze concrete en 
becijferde gegevens nodig.

Enkele voorbeelden
→ Een patiëntenbestand van 500 personen van een medicus 

kan op ongeveer 200 000 euro becijferd worden.
→ Voor een elektricien kan de overgang naar een vennootschap 

worden gefinancierd ten belope van 20 tot 40 % van de omzet. 
En voor een banketbakker ten belope van 65 tot 105 %.

Als u een hoogwaardige klantenportefeuille uitbouwt, kunt u er meer voor vragen bij de verkoop aan  
de vennootschap die u opricht, of hem aan een hogere waarde inbrengen. Om de waarde ervan te verhogen, 

is het dus aan te raden om gedurende verscheidene jaren uw kennis en relaties uit te bouwen.

De vennootschapsvorm biedt uw bank een 
beter inzicht in uw financiële structuur. 
Zo is ze in de toekomst beter geplaatst 
om u een financiering toe te kennen.

De waardering van uw 
onderneming
De financiering en de waardering van uw vennootschap 
is ook – naast de cijfers en de waarborgen – een kwestie 
van vertrouwen tussen personen. Een vertrouwens-
relatie opbouwen vergt tijd en transparantie. Dat geldt 
voor uw relatie met uw financiële partners, maar ook 
ten aanzien van uw klanten.

De ontwikkeling van uw klanten- (of patiënten-)
portefeuille vergt enkele jaren. Die tijd speelt in 
uw voordeel, omdat de waarde van die portefeuille 
normaliter zal groeien. Door uw activiteit en uw 
klantenbestand over te dragen aan een vennootschap 
kunt u een deel van uw professioneel vermogen 
te gelde maken zonder te moeten wachten op de 
voortverkoop van uw handelsfonds aan een derde (bv. 
als u met pensioen gaat). U kunt er ook voor kiezen 
uw zaak in te brengen in de vennootschap.

De stopzetting of de overdracht 
van uw activiteit voorbereiden
Vroeg of laat rijst de vraag van de overdracht van uw 
professioneel vermogen (zowel onroerend als roerend) 
naar uw privévermogen. Bijvoorbeeld als u met 
pensioen gaat of als u uw activiteit moet stopzetten 
vanwege ongeschiktheid. Het best maakt u vóór alles 
een grondige analyse, waarbij u vooraf bekijkt wat de 
gevolgen zijn als u beslist om geld uit uw onderneming 
te kapitaliseren of terug te trekken.
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Welke vennootschapsvorm 
kiezen?

Er bestaan diverse vennootschapsvormen. Uiteraard 
hangt de keuze vooral af van uw specifieke situatie. 
Indien mogelijk kiest u het best voor de eenvoudigste 
oplossing. Een Besloten Vennootschap met Beperkte 
Aansprakelijkheid (bvba) bijvoorbeeld, kan worden 
opgericht door één enkele persoon.

In het algemeen neemt u het best de vorm die eenvoudig 
op te richten is en waarvan de verkoop of overdracht 
niet te ingewikkeld is.

Hoe dan ook wint u best eerst advies in bij een notaris 
en uw accountant, boekhouder, bedrijfsadviseur of 
financieel adviseur. Zij zijn het best geplaatst om u in 
te lichten over de juridische aspecten en de gevolgen 
van een dergelijke beslissing.

Bij de oprichting van uw vennootschap 
moet u een nieuwe aanvraag tot aansluiting 
indienen bij uw kinderbijslagfonds.

11

 De associatie op basis van een samenwerkingsovereenkomst
 → Dat is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.
 → Ze wordt beheerd via contractuele overeenkomsten tussen de geassocieerde leden.

 De associatie
 → In de vorm van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid.
 → Ze wordt ook beheerd via contractuele overeenkomsten tussen de geassocieerde leden.

 De vennootschap 
 → Keuze van de vorm.
 → Het vermogen is gescheiden van dat van de vennoten/aandeelhouders.
 → Vormt een entiteit met een aparte rechtspersoonlijkheid.

Opmerking voor beoefenaars van vrije beroepen
Velen oefenen een vrij beroep uit als zelfstandige en stappen enkele jaren later over naar een vennootschap. 
Een associatie is ook in trek! Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de specifieke aspecten van 
elke situatie om een keuze te kunnen maken.

Er zijn 3 mogelijke vormen:

Voor medische beroepen is de toestemming 
van de Orde van geneesheren nodig om een 

vennootschap te kunnen oprichten.
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Wat Belfius voor u kan doen
 Voorafgaande analyse van de overstap
 → Waarop moet u letten?
 → Overzicht van alle aspecten van de overstap

 Financiering van de overstap
 → Haalbaarheid 
 → Financiering van de aankoop van het handelsfonds en/of van materieel dat bestemd is  
  voor de uitoefening van uw beroepsactiviteit
 → Kredietdossier en structuur van het krediet

 Financiële oplossingen bij de overstap
 → Optimalisatie van het aanvullend pensioensparen naar aanleiding van deze transactie
 → Voorstellen en optimaliseren van de formules voor aanvullend pensioensparen zoals het Vrij  
  Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en de Individuele Pensioentoezegging (IPT)
 → Beleggingsformules voorstellen voor uw inkomsten uit de verkoop van uw handels- 
  fonds/patiëntenbestand

Wat Belfius niet voor u doet
 → Fiscaal advies in verband met de overstap
 → Opstellen van een evaluatieverslag
 → Opstellen van contracten

Van een eenmanszaak naar  
een vennootschap? Hoe kan 
Belfius u helpen?

De stap zetten naar een vennootschap (of dat niet doen) is 
een belangrijke beslissing met financiële, fiscale en wettelijke 
gevolgen voor uw activiteit en uw privévermogen. Een dergelijke 
overstap houdt extra risico’s in, nieuwe vennoten, nieuwe 
inkomsten, nieuwe uitgaven, een overdracht van de winst naar 
uw privévermogen enz. Stuk voor stuk nieuwe factoren die u 
snel onder de knie moet krijgen en optimaliseren.

Goede raad is altijd welkom. Des te meer omdat elke situatie voor- 
en nadelen heeft. U moet ze zo nauwkeurig mogelijk afwegen, op 
korte én op lange termijn.

Belfius Business Banking heeft zich als bevoorrechte partner van 
ondernemers gespecialiseerd in dit domein. Wij kunnen samen met 
u nagaan hoe relevant en haalbaar uw project is en u de gepaste 
oplossingen bieden om ze te financieren. Wij reiken u ook formules 
aan om uw privévermogen te beheren.

Belfius kan met u nagaan 
hoe relevant en haalbaar 
uw project is.
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Plan voor de overstap  
van een eenmanszaak naar  
een vennootschap

Uw Business Banking-specialist
De Business Banking-specialist van uw Belfius-kantoor kan u doeltreffend 
helpen. Voor de overgang naar een vennootschap vestigt hij uw aandacht 
op bepaalde cruciale punten: 
→ Hebt u voldoende inkomsten?
→ Is het verstandig om uw handelsfonds te verkopen, of niet?
→ Is het verstandig om uw onroerend goed te verkopen, of niet?
→ Als de vennootschap eenmaal een feit is, welke oplossingen zijn er dan voor 

uw pensioen?

Uw boekhouder maakt samen met u de gedetailleerde cijferanalyse van 
uw financieel plan. Valt die analyse positief uit? Dan stelt de Business 
Banking-specialist van Belfius u financiële oplossingen voor:
→ om uw behoeften te financieren;
→ om uw inkomsten te beleggen;
→ om uw pensioen financieel voor te bereiden;
→ om uw vermogen te beheren zodra u uw activiteit hebt stopgezet of 

overgedragen …

Overgang van een eenmanszaak naar een vennootschap

1 2 3

Post-overgang
+3 maanden

8. Beleggen van het  
 verkoopbedrag

Overgang

5. Oprichting van een  
 vennootschap
6. Financiering van de  
 overgang
7. Opbouw van een  
 aanvullend pensioen

Analyse overgang
-3 maanden

1. Inkomen
2. Handelsfonds/ 
 patiëntenbestand
3. Onroerend goed
4. Waardering 

De grote meerderheid van de starters begint 
hun activiteit met een eenmanszaak. Zij kiezen 

er na enkele jaren voor om met kennis van zaken 
de stap te zetten naar een vennootschap.

Enkele tips
→ Om de overstap naar een vennootschap te doen slagen, 

omringt u zich het best met bekwame mensen: uw notaris, 
boekhouder, accountant, bedrijfsadviseur of financieel 
adviseur. Zij helpen u de uitvoering zorgvuldig voor te bereiden.

→ Verlies geen enkel detail uit het oog. Houd alle aspecten 
van de overstap in de gaten, zowel op professioneel als op 
privévlak. Stel een overgangsplan op dat u een overzicht 
biedt van de punten waarop u moet letten, de stappen die u 
moet zetten en de vereiste timing.

→ Weeg de voor- en nadelen van de overstap naar een 
vennootschap af, rekening houdend met de huidige context 
en zonder de vereisten en de faciliteiten te vergeten die te 
maken hebben met een latere overdracht of stopzetting van 
uw activiteit.

→ Werk een financieel plan uit. Daartoe laat u zich het best 
begeleiden door bedrijfsadviseurs die onderlegd zijn in het 
domein van de oprichting van vennootschappen.

→ Bij een financieringsaanvraag kunt u dankzij een in detail 
voorbereid financieel plan en businessplan uw bankier een 
heel duidelijk beeld schetsen van uw financieringsbehoeften 
op korte en lange termijn, afhankelijk van de economische cycli 
van de onderneming. Plan uw groei in fasen door de behoeften 
op te splitsen en ze aan welbepaalde doelstellingen te koppelen.

→ Een zorgvuldig voorbereid en overtuigend dossier biedt een 
ijzersterke ondersteuning:

 → detailleer uw project duidelijk en nauwkeurig;
 → geef precies aan naar welke behoefte de financiering gaat;
 → leg uit waarom de bank uw project zou moeten financieren.
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