
Vergelijk VOF vs BV vs Coöperatie

Oprichting Bij onderhandse of notariële VOF-akte. Verplicht bij notariële oprichtingsakte. Verplicht bij notariële oprichtingsakte .

Doel Vrij te omschrijven, maar in principe winstgerichtheid. Vrij te omschrijven, maar in principe winstgerichtheid. Vrij te omschrijven, maar in principe winstgerichtheid.

Rechtspersoonlijkheid Nee Ja Ja

Verhaal kan plaatsvinden op het afgescheiden 

vermogen van de BV. 

De aandeelhouders zijn aansprakelijk tot de 

aandeelhouderswaarde.

Alleen in misbruiksituaties kunnen aandeelhouders en 

bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Coöperatie

Schulden-

aansprakelijkheid

Verhaal kan plaatsvinden op het afgescheiden 

vermogen van de VOF. Daarnaast zijn ook de vennoten 

hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor de 

verplichtingen aangegaan door hem, maar ook voor die 

van de andere vennoten. 

De standaard is dat de coöperatie een systeem van 

wettelijke aansprakelijkheid (WA) kent waarbij de leden 

voor gelijke delen (tenzij de statuten een andere 

verdeelsleutel bevatten) aansprakelijk zijn voor het 

tekort. Deze aansprakelijkheid kan worden uitgesloten, 

bij ontbinding van de coöperatie, door te werken met 

een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (UA) 

of worden beperkt via  een coöperatie met beperkte 

aansprakelijkheid (BA). De statuten bepalen dan de 

mate van aansprakelijkheid voor de leden.

Governance/interne 

organisatie en toezicht

In het VOF-contract kunnen facultatief organen worden 

opgericht, zoals en bestuur, een 

vennootschapsvergadering en een toezichthoudend 

orgaan.

De wet stelt een aantal organen verplicht, zoals een 

raad van bestuur en een aandeelhoudersvergadering. 

Facultatief is een raad van commissarissen en een OR.

De wet stelt een aantal organen verplicht, zoals een 

bestuur en een algemene ledenvergadering. Facultatief 

is een raad van commissarissen en ledenraden.

Gedragsregels binnen 

entiteit

De VOF is een bijzondere vorm van de maatschap. De 

wet is overwegend regelend vaan aard. In de VOF-akte 

kan veel op maat worden gemaakt.

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.

Er is sprake van een summiere basis van dwingend 

recht. In de akte van oprichting, de statuten en de 

ledenovereenkomst kunnen veel afspraken op maat 

worden vastgelegd.

VOF BV
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Beroeps-

aansprakelijkheid

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

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

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

Winstbestemming Komt ten goede aan de vennoten. Komt ten goede aan de aandeelhouders. Komt ten goede aan de leden.

De regels omtrent oprichting en latere toetreding 

(uitgifte, (ver)koop en levering van aandelen) worden in 

een notariële akte vastgelegd.

Bij uittreding kan een blokkeringsregeling in de statuten 

van de BV van toepassing zijn.

Het VOF-contract is niet openbaar. De oprichtingsakte en statuten van de BV zijn openbaar
De oprichtingsakte en statuten van de coöperatie zijn 

openbaar.

De VOF is wel geregistreerd bij de Kamer van 

Koophandel.
De BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

De coöperatie is geregistreerd bij de Kamer van 

Koophandel.

De VOF is fiscaal transparant, hetgeen betekent dat de 

resultaten van de VOF worden toegerekend aan de 

vennoten. 

Er wordt dan ook geen belasting geheven bij de VOF. 

Bij de vennoten wordt inkomstenbelasting geheven.

VOF BV Coöperatie

Openbaarheid

Zeggenschap Wordt geregeld in de VOF-akte.
Wordt geregeld in statuten en in de 

aandeelhoudersovereenkomst.
Wordt geregeld in oprichtingsakte c.q. statuten.

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. 

De coöperatie is fiscaal niet-transparant, hetgeen 

betekent dat de resultaten van de coöperatie worden 

toegerekend aan de coöperatie, waardoor bij de 

coöperatie vennootschapsbelasting wordt geheven. De 

heffing van de vennootschapsbelasting kan beperkt 

zijn, waardoor de niet-belaste resultaten bij de leden 

verder wordt belast.

Toe – en uittreding 
De regels omtrent toetreding (koop en levering) worden 

in een onderhandse VOF-akte vastgelegd.

De regels omtrent toe- en uittreding ((ver)koop en 

levering) worden in een onderhandse 

ledenovereenkomst vastgelegd.
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Zodra een vennoot 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. 

Zodra een lid 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.

Ook kan gebruik worden gemaakt van 

ondernemersfaciliteiten.

Zodra een vennoot een rechtspersoon is, die 

vennootschapsbelastingplichtig is, dan worden de 

resultaten van de VOF onderworpen aan de 

vennootschapsbelasting.

De BV (ongeacht of dit een medisch specialistisch 

bedrijf is of een ziekenhuis-BV is) is een 

vennootschapsbelastingplichtig  rechtspersoon. De 

resultaten van de BV worden dus onderworpen aan de 

vennootschapsbelasting.

De coöperatie (ongeacht of dit een medisch 

specialistisch bedrijf is of een ziekenhuis coöperatie is) 

is een vennootschapsbelastingplichtig  rechtspersoon. 

De resultaten van de coöperatie worden dus 

onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Is de vennoot een ziekenhuisstichting, dan valt diens 

aandeel in het resultaat van de VOF in principe onder 

de zorgvrijstelling  en is dus niet onderworpen aan de 

vennootschapsbelasting.

De zorgvrijstelling is niet van toepassing, omdat deze 

niet voldoet aan de winstbestemmingstoets van de 

vennootschapsbelasting.

De zorgvrijstelling is niet van toepassing, omdat deze 

niet voldoet aan de winstbestemmingstoets van de 

vennootschapsbelasting.

De resultaten van de BV mogen, op basis van deze 

toets, alleen toekomen aan de 'zorgvrijgestelde' 

instelling of een algemeen maatschappelijk belang. Nu 

er wordt uitgekeerd aan andere aandeelhouders, is de 

zorgvrijstelling niet van toepassing.

De resultaten van de coöperatie mogen, op basis van 

deze toets, alleen toekomen aan de 'zorgvrijgestelde' 

instelling of een algemeen maatschappelijk belang. Nu 

er wordt uitgekeerd aan andere leden, is de 

zorgvrijstelling niet van toepassing.

Toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting 

ter zake van de door de ziekenhuisstichting in de BV 

ingebracht vastgoed, is niet waarschijnlijk.

Toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting 

ter zake van de door de ziekenhuisstichting in de 

coöperatie ingebracht vastgoed, is niet waarschijnlijk.

Er zal hoogstwaarschijnlijk overdrachtsbelasting dienen 

te worden betaald.

Er zal hoogstwaarschijnlijk overdrachtsbelasting dienen 

te worden betaald.

BV Coöperatie

Over de BTW-effecten dient de belastingdienst nog 

uitspraak te doen.

Overdrachts-belasting

Heffing van overdrachtsbelasting over door de 

ziekenhuisstichting in de VOF ingebracht vastgoed, kan 

worden voorkomen, mits voldaan wordt aan de 

vrijstellingseisen.

VOF

Inkomstenbelasting (IB)

Zodra een aandeelhouder zijn aandelen verkoopt of 

dividend ontvangt, dan zijn deze voordelen 

onderworpen aan de inkomstenbelasting in Box 2 

(aanmerkelijk belang).

Vennootschaps-

belasting (VPB)

BTW
Over de BTW-effecten dient de belastingdienst nog 

uitspraak te doen.

Over de BTW-effecten dient de belastingdienst nog 

uitspraak te doen.
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