
 

 

 
 

VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA / GEWONE 
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP 

Een VOF (vennootschap onder firma) of een Comm.V (commanditaire 
vennootschap) is meestal goedkoper dan een BVBA, o.a. op het vlak van de 
boekhouding. Toch is het niet altijd verstandig om op alles te besparen... 

Een VOF of een Comm.V is goedkoper 

Geen notaris nodig. Als u bv. een BVBA of een NV opricht of later de 
statuten daarvan wilt wijzigen, dan moet u altijd naar de notaris. Voor een 
VOF of een Comm.V kunt u (uw boekhouder) daarentegen zelf de 
oprichtingsakte opstellen en de latere aanpassingen aan de statuten doen. 
Zo bespaart u de notariskosten. 

Let op! Brengt u een gebouw of een grond in in de vennootschap, dan is 
een notaris wel vereist. 

Andere voordelen. Voor bv. een BVBA moet u bij de oprichting ten minste 
€ 6.200 kapitaal storten (bent u de enige aandeelhouder, dan is dat zelfs 
€ 12.400). Een VOF of een Comm.V kunt u daarentegen in principe met 
slechts € 1 startkapitaal oprichten. Zolang een VOF of een Comm.V niet 
meer dan € 500.000 omzet per jaar haalt, kan ze ook met een 
vereenvoudigde boekhouding werken i.p.v. met een volledige (zgn. 
dubbele) boekhouding, net zoals in een eenmanszaak. Ze hoeft ook geen 
jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank. 

Hoeveel goedkoper? Wanneer u alles optelt, is een VOF of een Comm.V 
bij de oprichting ongeveer € 1.000 goedkoper dan bv. een BVBA (het 
ereloon van de notaris). De kosten voor de neerlegging van een 
jaarrekening spaar je ook jaarlijks uit ( ongeveer 140 euro per jaar!). 

Let op 1! Dat u geen minimumkapitaal heeft in een VOF of een Comm.V, is 
in feite géén besparing. Het kapitaal vormt nl. geen kosten, maar wel geld 
dat van de vennootschap is en dat ze kan gebruiken.  

Let op 2! Zowel in een VOF als in een Comm.V zijn de ‘beherende 
vennoten’ (meestal ook de zaakvoerders) met hun privévermogen 
onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. 

Besparen door meerkosten? 

De notionele interestaftrek (NI). De NI (die fictieve interestaftrek van 
in principe 4,807% voor aanslagjaar 2009) wordt berekend op het zgn. 
eigen vermogen (in principe het kapitaal plus de reserves, met wel nog 
enkele correcties), zoals blijkt uit uw balans (art. 205ter WIB). Wanneer uw 
VOF of uw Comm.V geen dubbele boekhouding voert, heeft ze geen balans 
en krijgt ze dus ook geen NI. 

Een dubbele boekhouding dus? Het eigen vermogen van uw 



 

vennootschap moet dan wel groot genoeg zijn om een belastingbesparing te 
realiseren die groter is dan de extra kosten van uw boekhouder. Die 
belastingbesparing is in principe gelijk aan het eigen vermogen x het tarief 
van de NI x het toepasselijke tarief van de vennootschapsbelasting. 
Bedraagt het eigen vermogen bv. € 50.000 en betaalt uw vennootschap 
33,99% belastingen, dan is de besparing dus gelijk aan €  817 (€ 50.000 x 
4,807% x 33,99%). Vraag aan uw boekhouder wat de extra kosten zijn voor 
een dubbele boekhouding en u weet meteen of u daar een voordeel uit 
haalt. 

Tip 1. Het is niet omdat uw VOF of uw Comm.V vrijwillig een jaarrekening 
opmaakt dat ze die ook moet neerleggen bij de Nationale Bank. 

Tip 2. Heeft u een vereenvoudigde boekhouding, dan vindt u het kapitaal 
van uw VOF of uw Comm.V in de oprichtingsakte. De reserves vindt u terug 
op de aangifte in de vennootschapsbelasting. 

Tip 3. Een dubbele boekhouding geeft u (en bv. ook de bank als u een 
krediet wenst) een beter zicht op de cijfers van de vennootschap en laat u 
toe om een belastingvrije voorziening aan te leggen. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 


