
PARTNERS EN HUN ONDERNEMING 

 

Een vennootschap aangaan 

Fiscale voordelen 

Het aangaan van een vennootschap levert de partners op diverse punten fiscale voordelen op in 

vergelijking met het meewerken door de een in de onderneming van de ander. De fiscale partners 

hebben een grote flexibiliteit om de verdeling van de winst vast te stellen en kunnen daardoor 

progressievoordelen behalen. Verder hebben beiden toegang tot de zelfstandigenaftrek, de extra 

aftrek voor beginnende ondernemers, de oudedagsreserve, de stakingsaftrek en de extra 

lijfrenteaftrek bij staking. 

Nadelen 

Beide partners worden betrokken in de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Beiden zijn  aansprakelijk 

voor de schulden van de vennootschap, zodat geen privévermogen buiten schot kan worden 

gehouden. Eventuele huwelijksvoorwaarden worden daardoor ondermijnd. 

Te stellen eisen 

Bij de vennootschap kunnen beide partners als ondernemer gelden als zij beiden kapitaal en/of 

arbeid in de vennootschap inbrengen, een winstverdeling overeenkomen en beiden rechtstreeks zijn 

verbonden voor verbintenissen. De inbreng mag ook een aandeel in een andere vennootschap 

betreffen en de arbeid hoeft niet gelijkwaardig te zijn. Uiteraard moet de winstverdeling zakelijk zijn: 

vergelijkbaar met hetgeen onafhankelijke partijen zouden overeenkomen. Daarbij wordt onder meer 

gelet op de volgende factoren: de hoeveelheid arbeid, de draagplicht voor verliezen, de omvang van 

het ingebrachte vermogen en de externe aansprakelijkheid. Een onzakelijke winstverdeling houdt op 

zichzelf echter niet in dat aan de vennootschap geen betekenis toekomt. Slechts de winstverdeling 

wordt gecorrigeerd. 

Huwelijksvermogensrecht 

Het tussen echtgenoten bestaande huwelijksgoederenstelsel speelt geen rol bij het beoordelen van 

het realiteitsgehalte van de vennootschap tussen de fiscale partners. Het aangaan van een 

vennootschap kan wel gevolgen hebben voor de bestuursbevoegdheid van de echtgenoten over de 

goederen, de aansprakelijkheid e.d. Bij de toetreding mag de toetredende echtgenoot in de boeken 

van de onderneming worden gecrediteerd. Het ligt voor de hand hierbij aan te sluiten bij de 

eigendomsverdeling volgens het huwelijksvermogensrecht, maar een andere verdeling is ook 

mogelijk. Verder kan het geldende huwelijksgoederenstelsel betekenis hebben voor de vraag of de 

ene partner aan de andere partner een zaak ter beschikking stelt in de zin van de 

terbeschikkingstellingsregeling. De Hoge Raad besliste dat bij een vennootschap tussen gehuwden 

een algehele gemeenschap van goederen er niet aan in de weg staat dat een door de ene vennoot 

gekochte zaak, waarvoor deze vennoot binnen de huwelijksgemeenschap bestuursbevoegd was, in 

zijn geheel deel uitmaakt van diens  (buitenvennootschappelijk) ondernemingsvermogen. Doordat 

de ene vennoot in de betrokken vennootschap slechts het gebruik van het pand inbracht, kreeg de 

andere vennoot wel zeggenschap over het gebruik hiervan, maar niet over het pand zelf.  

  

 



Vergoedingsregelingen 

In het BW is geregeld dat in gevallen waarin geen huwelijksgemeenschap bestaat er een 

vermogensbestanddeel van de ene vennoot is bekostigd met vermogen van de andere vennoot, de 

eerstgenoemde vennoot een vergoedingsplicht heeft.  

Afrekening 

De toetreding van de partner tot de onderneming betekent een gedeeltelijke staking door de 

zittende ondernemer, tenzij deze de stille reserves in de ingebrachte activa voorbehoudt. Gebeurt 

dat niet dan afrekening alleen worden voorkomen als de doorschuifmogelijkheid toepassing kan 

vinden. 
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