
Vergelijk IB ondernemer vs Praktijk-BV houder

Voor de eenmanszaak gelden alleen de beperkingen vanuit de wet. 

Voor de maatschap zijn de rechten en verplichtingen vastgelegd in de wet en, 

belangrijker, het contract.

Binnen een eenmanszaak is er volledig, persoonlijk verhaal mogelijk Verhaal kan plaatsvinden op het afgescheiden vermogen van de BV. 

Verhaal binnen een maatschap kan plaatsvinden op het afgescheiden vermogen 

van de maatschap. Daarnaast zijn de maten, ieder voor een gelijk deel, 

persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen. 

De aandeelhouders zijn aansprakelijk tot de aandeelhouderswaarde.

Alleen in misbruiksituaties kunnen aandeelhouders en bestuurders persoonlijk 

aansprakelijk worden gesteld.

De natuurlijke persoon achter de eenmanszaak is persoonlijk geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel.
De oprichtingsakte en statuten van de BV zijn openbaar

De BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Het maatschapscontract is niet openbaar. De maatschap is wel geregistreerd bij 

de Kamer van Koophandel.

De maatschap  is fiscaal transparant, hetgeen betekent dat de resultaten van de 

maatschap worden toegerekend aan de maten. 

Er wordt dan ook geen belasting geheven bij de maten. Bij de maten wordt 

inkomstenbelasting geheven, net zoals bij de eenmanszaak.

Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid is op basis van de WGBO persoonsgebonden en kan 

uit dien hoofde niet worden ingeperkt middels een constructie of door het 

hanteren van algemene voorwaarden. De zorgverlener is en blijft aansprakelijk, 

ook binnen maatschapsverband. In feite kan deze aansprakelijkheid alleen 

worden ingeperkt door de risico's over te dragen aan een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar

Beroepsaansprakelijkheid is op basis van de WGBO persoonsgebonden en kan 

uit dien hoofde niet worden ingeperkt middels een constructie of door het 

hanteren van algemene voorwaarden. De zorgverlener is en blijft aansprakelijk. 

In feite kan deze aansprakelijkheid alleen worden ingeperkt door de risico's over 

te dragen aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar

Openbaarheid

Fiscale transparantie
De BV is fiscaal niet-transparant, hetgeen betekent dat de resultaten van de BV 

worden toegerekend aan de BV, waardoor bij de BV vennootschapsbelasting 

wordt geheven. 

Schuldenaansprakelijkheid

IB-ondernemer: eenmanszaak of binnen maatschap Praktijk-BV houder

Juridische eisen bij oprichting Onderhandse of notariële akte bij samenwerking in maatschap is facultatief. Verplichte notariële oprichtingsakte. 

Rechtspersoonlijkheid Nee Ja

Gedragsregels en regels over toe- en 

uittreding

Er is sprake van redelijk veel dwingend recht. Zolang er geen sprake is van 

strijdigheid met de wet en de statuten kunnen in de 

aandeelhoudersovereenkomst afspraken op maat worden vastgelegd.
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Vergelijk IB ondernemer vs Praktijk-BV houder

Zodra een eenmanszaak of maat een natuurlijk persoon is en voldoet aan de 

eisen van fiscaal ondernemerschap, dan worden de resultaten getypeerd als 

winst uit onderneming en onderworpen aan de inkomstenbelasting in Box 1. 

Ook kan gebruik worden gemaakt van ondernemersfaciliteiten.

Premies voor de volksverzekeringen (zoals premies voor de AOW en ANW) 

worden ingehouden.

Premies voor werkgeversverzekeringen (zoals WW-premies)  worden niet 

ingehouden.

Opbouw bij de SPMS is verplicht. Opbouw bij de SPMS is verplicht.

De pensioenopbouw wordt gebaseerd op het brutopensioeninkomen. De pensioenopbouw wordt gebaseerd op het brutopensioeninkomen.

Overige schadeverzekeringen

De hoedanigheid van de natuurlijke persoon achter de eenmanszaak c.q. de 

samenwerking van natuurlijke personen in maatschapsverband dient duidelijk 

terug te komen in schadeverzekeringen, zoals rechtsbijstandsverzekeringen en 

aansprakelijkheidsverzekeringen.

De hoedanigheid van de BV-constructie dient duidelijk terug te komen in 

schadeverzekeringen, zoals rechtsbijstandsverzekeringen en 

aansprakelijkheidsverzekeringen.

IB-ondernemer: eenmanszaak of binnen maatschap Praktijk-BV houder

Inhouding sociale premies
Zowel premies voor de volksverzekeringen (zoals premies voor de AOW en 

ANW) als de premies voor werkgeversverzekeringen (zoals WW-premies)   

worden ingehouden.

Pensioen

Het fiscale inkomen vormt het uitgangspunt van de berekening van het daggeld. Het fiscale inkomen vormt het uitgangspunt van de berekening van het daggeld. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Inkomstenbelasting (IB)
Zodra een aandeelhouder zijn aandelen verkoopt of dividend ontvangt, dan zijn 

deze voordelen onderworpen aan de inkomstenbelasting in Box 2 (aanmerkelijk 

belang).

Vennootschapsbelasting (VPB) Dit is niet van toepassing op een IB-ondernemer.
De BV is een vennootschapsbelastingplichtig  rechtspersoon. De resultaten van 

de BV worden dus onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

BTW
De werkzaamheden van de binnen de grenzen van zijn bevoegdheden 

opererende medisch beroepsbeoefenaar zijn vrijgesteld.

De werkzaamheden van de binnen de grenzen van zijn bevoegdheden 

opererende medisch beroepsbeoefenaar zijn vrijgesteld.
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