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OVERZICHT VAN DE BENODIGDE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DE OPRICHTING 

VAN EEN B.V. 

door ingezetenen of rechtspersonen naar Nederlands recht 

============================== 

 

1.  OPRICHTER(S)/BESTUURDERS 

Een B.V. kan door een of meer natuurlijke en/of rechtspersonen worden opgericht, deze kunnen 

tevens bestuurders worden, het is echter ook mogelijk om naast of in plaats van de oprichters(s) één of 

meer andere  natuurlijke en/of rechtspersonen tot bestuurder te benoemen. Van oprichters/bestuurders 

die natuurlijke persoon zijn ontvangen we graag een kopie van het geldig legitimatiebewijs en 

vernemen we graag de adres- en overige contactgegevens. Van oprichters/bestuurders die 

rechtspersoon zijn vernemen we graag de naam en adresgegevens. 

 

2. VOORGESTELDE NAAM 

Voorgestelde naam van de B.V. Wij adviseren u op de site van de Kamer van Koophandel, via 

zoekmachines en bij het Benelux Merkenbureau bruikbaar is en te controleren of de naam niet in strijd 

is met handelsnaam- of merkenrechten van anderen. 

 

3. GEWENST DOEL 

./. Gewenst doel van de B.V. (een voorbeeld voor een houdster- en financieringsmaatschappij is 

aangehecht) 

 

4. KAPITAAL 

a. geplaatst kapitaal 

b. nominale waarde van de aandelen. 

./. Het geplaatste kapitaal bedraagt ten minste € 0,01. Het te plaatsen kapitaal behoeft niet te worden 

volgestort. 

Indien u een geplaatst kapitaal wenst van meer dan € 2.000, hetwelk bij de oprichting dient te worden 

volgestort is het wenselijk dat de storting via ons kantoor loopt. Wij zullen het op de aandelen te 
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storten bedrag dan vervolgens onder inhouding van onze kosten na oprichting aan de B.V. uitbetalen. 

 

De hiervoor omschreven procedure is de zgn. "contanten-storting". Het is echter ook mogelijk dat de 

aandelen niet met geld, doch d.m.v. inbreng van een onderneming of een of meer goederen 

(waaronder begrepen waarde-papieren) worden volgestort. 

In dit laatste geval is een beschrijving vereist - op te maken en te ondertekenen door de oprichter -  

van de in te brengen onderneming en/of goederen. 

3/. Een voorbeeldbeschrijving (één voor inbreng van een onderneming en één voor inbreng van aandelen) 

zijn aangehecht. 

Het kapitaal dient te worden uitgedrukt in een vrij inwisselbare valuta, de aandelen luiden op naam. 

 

5. BOEKJAAR 

Eerste boekjaar; dit mag korter of langer zijn dan twaalf maanden. 

 

6. STATUTAIRE VESTIGINGSPLAATS 

Dit dient een plaats in Nederland te zijn; wilt u ook: 

- het feitelijk adres; 

- telefoonnummer voor de vennootschap; 

- het e-mailadres van de vennootschap, 

opgeven. 

 

Indien u een ander adres dan het adres van de oprichter, aandeelhouder of bestuurder west te 

gebruiken. Ontvangen wij voorts graag een bewijsstuk waaruit blijkt dat u dat adres mag gebruiken.  

 

7. KAMER VAN KOOPHANDEL 

De vennootschap wordt na haar oprichting door ons in het handelsregister ingeschreven. Hiertoe 

ontvangen/vernemen wij graag: 

./. - van iedere bestuurder natuurlijke persoon en van de enig aandeelhouder indien dat een natuurlijke 

persoon is een door de desbetreffende persoon te tekenen datacard; 
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- het aan tal personen dat bij de vennootschap zal werken op parttime basis (dat is in dit kader 

minder dan 15 uur per week) en hoeveel fulltime (dat is in dit kader meer dan 15 uur) 

- of de vennootschap personen ter beschikking zal stellen als bedoeld in de Wet allocatie 

arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Dit kan bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig zijn. Het 

gaat dan om het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor 

het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten 

arbeidsovereenkomst verrichten van arbeid; 
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Doel. 

De vennootschap heeft ten doel: 

a. het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere 

belangen in - al dan niet buitenlandse - rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het 

samenwerken daarmee en het besturen daarvan; 

b. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen - roerende en 

onroerende zaken, alsmede rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen - , zomede het 

beleggen van vermogen; 

c. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch niet 

uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de 

vennootschap, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden; 

d. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt, zowel persoonlijk als zakelijk, of zich naast of voor 

anderen (tot zekerheid) verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van 

dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap; 

e. de verzorging van werknemers en gewezen werknemers (van de doterende vennootschap) bij 

invaliditeit en ouderdom en de verzorging van hun echtgenoten of hun samenlevingspartners en 

van hun minderjarige kinderen en pleegkinderen, een en ander door middel van pensioen, 

krachtens een pensioenregeling in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de 

loonbelasting, waarvan blijkt uit een pensioenbrief, alsmede het aangaan van 

stamrechtovereenkomsten en in dat kader doen van uitkeringen; 

f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn. 
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TOELICHTING OP DE BESCHRIJVING 

 

TOELICHTING OP DE INGEVOLGE ART. 204 a BOEK 2 B.W. VERPLICHTE BESCHRIJVING 

INDIEN BIJ OPRICHTING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 

AANSPRAKELIJKHEID VOLSTORTING DER AANDELEN (GEDEELTELIJK) MIDDELS 

INBRENG IN NATURA GESCHIEDT. 

 

 

 

Als bij de oprichting van een B.V. het te plaatsen kapitaal niet in geld wordt volgestort doch middels 

inbreng in natura, bijvoorbeeld een onderneming, dient  

een beschrijving te worden opgemaakt ten aanzien van hetgeen wordt ingebracht, die door alle 

oprichters dient te worden ondertekend. 

 

De beschrijving moet betrekking hebben op de toestand van hetgeen wordt ingebracht op een dag die 

niet eerder ligt dan hetzij zes maanden vóór de oprichting (verlijden der akte) ("civielrechtelijke 

peildatum"). 

 

Als inbrengdatum wordt in een voorovereenkomst casu quo oprichtingsverklaring meestal het begin 

van een boekjaar gekozen ("fiscale peildatum"). Fiscaal-boekhoudkundig bestaat er vanaf die datum 

een B.V. Civielrechtelijk is er nog slechts sprake van een op te richten B.V. Wordt binnen vijf 

maanden na de inbrengdatum (=fiscale peildatum) de akte van oprichting verleden dan kunnen voor 

de beschrijving de cijfers per ultimo van het laatste boekjaar gebruikt worden, al dan niet na 

herwaardering. 

Wanneer het passeren van de akte van oprichting eerst meer dan zes maanden na de fiscale peildatum 

kan plaatsvinden, ontstaan in de praktijk soms misverstanden omtrent de beschrijving. 

Voor de beschrijving dient men na te gaan of uiterlijk zes maanden vóór de civielrechtelijke peildatum 

de in te brengen natura nog een waarde vertegenwoordigde ten minste gelijk aan die op de fiscale 

peildatum. 
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Het blijft gaan om een beschrijving van het object van inbreng. Het is niet de bedoeling dat een 

tussenbalans van de B.V. i.o. wordt opgemaakt. 

De beschrijving omvat derhalve het object van inbreng (veelal onderneming) naar de toestand per de 

latere civielrechtelijke peildatum, als ware deze nog voor rekening van de inbrenger. 
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ARTIKEL 204A 

 

1. Indien bij de oprichting inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen, maken 

de oprichters een beschrijving op van hetgeen wordt ingebracht, met vermelding van de daaraan 

toegekende waarde en van de toegepaste waarderingsmethoden. De beschrijving heeft betrekking 

op de toestand van hetgeen wordt ingebracht op een dag die niet eerder ligt dan zes maanden voor 

de oprichting. De beschrijving wordt door alle oprichters ondertekend. De vennootschap legt deze 

te haren kantore ter inzage van de houders van haar aandelen en anderen aan wie het 

vergaderrecht toekomt. 

2. Indien voor de inbreng bekend is dat de waarde na de in lid 1, tweede zin, bedoelde dag van de 

beschrijving aanzienlijk is gedaald, is een nieuwe beschrijving vereist. 
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Beschrijving als bedoeld in artikel 204a lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de inbreng 

in ...... B.V. 

 

 

De inbreng bestaat uit: 

 

 

De waarde van vorenomschreven inbreng bedraagt per .. ......... €....... 

Deze waarde is vastgesteld met toepassing van de navolgende, maatschappelijk aanvaardbare, 

waarderingsmethode(n): 

 

 

Met voormelde inbreng dient te worden voldaan aan een stortingsplicht groot €....... 

 

Getekend te ............. op .. ............. 

 

 

 

                                                    . 

(handtekening)  (handtekening) 
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ALTERNATIEF: INBRENG AANDELEN 

 

Beschrijving als bedoeld in artikel 204a lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de inbreng 

in ................... B.V. 

 

 

De inbreng bestaat uit: 

................ (........) aandelen in het kapitaal van ....... B.V., gevestigd te ............... kantoorhoudende aan 

de .....................,....................... 

 

De waarde van vorenomschreven inbreng bedraagt per .. ........ € ......... 

Deze waarde is vastgesteld met toepassing van de navolgende, maatschappelijk aanvaardbare, 

waarderingsmethode(n): 

zichtbare intrinsieke waarde, zijnde het op aandelen gestort bedrag ad € ........ verminderd met de 

kosten van oprichting. 

Met voormelde inbreng dient te worden voldaan aan een stortingsplicht groot € * 

 

Getekend te ................ op ................ 

 

                      

(handtekening)
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BESCHRIJVING PER ……...... 

 

van activa en passiva door ..............., in te brengen in ............................ B.V. 

 

 

 

Activa € Passiva € 

 

Vaste middelen  Vreemd lang vermogen 

Auto's  Lening o/g 

Inventaris 

Goodwill 

  Kortlopende schulden 

Vlottende middelen  Crediteuren 

Voorraden  Ontvanger L.B. e.d. 

Goederen in bewerking  G.A.K. 

Debiteuren  Bedrijfspensioenfonds 

  Vennootschapsbelasting 

Liquide middelen  Omzetbelasting 

Kasgeld  Lonen 

Postbank  Rente 

Rabo Rekening courant 

Diversen 

Transitoria 

                                        . 

Totaal 

 

                                                                                      

handtekening(en) oprichter(s) 
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN BESCHRIJVING 

 

 

 

Activa  Passiva 

 

Vaste middelen  Vreemd lang vermogen 

Auto's: historische kostprijs Lening o/g: nominaal 

afschrijvingen naar tijdsgelang (4 jaar) 

Inventaris: historische kostprijs 

afschrijvingen naar tijdsgelang (5 jaar) 

Goodwill: zie bijlage 1 

  Kortlopende schulden 

Vlottende middelen  Crediteuren: nominaal 

Voorraden: inkoopwaarde  Ontvanger L.B.: nominaal 

Goederen in bewerking: inkoop waardeG.A.K.: nominaal 

vermeerderd met toerekenbare  kostenbedrijfspensioenfonds: nominaal 

Debiteuren: nominaal  Vennootschapsbelasting: 

  nominaal 

  Omzetbelasting: nominaal 

Liquide middelen  Lonen: nominaal 

Kasgeld: nominaal  Rente: nominaal 

Postbank: nominaal 

Rabo Rekening-courant: nominaal 

 

Diversen 

Transitoria: nominaal 
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VOLMACHT OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP 

 

De ondergetekende:1 

 

 

 

geeft bij deze volmacht aan: 

 

de personen werkzaam ten kantore van Kooijman Autar Notarissen te Rotterdam, 

 

zowel aan hen gezamenlijk als aan ieder van hen afzonderlijk, 

 

om ondergetekende te vertegenwoordigen bij een, voor één van de notarissen van dat kantoor of een 

plaatsvervanger van één van hen, te verlijden akte, houdende oprichting van een besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 

te noemen  : * 

te vestigen te  : * 

kantoor zullende houden te : * 

zulks overeenkomstig een van dat kantoor afkomstig ontwerp van de akte van oprichting, kenmerk *                                               

; 

en om al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe naar het oordeel van de gevolmachtigde nodig is, 

te verrichten en alle desbetreffende stukken en bescheiden te tekenen, alles met de bevoegdheid de 

hem/haar/hun verleende volmacht aan een ander te verlenen. 

                                                 

1
  invullen voor natuurlijke personen: naam, volledige voornamen, woonplaats, adres, geboorteplaats en -datum, onge-

huwd/gehuwd, wel/niet als partner geregistreerd, nummer paspoort of rijbewijs (tevens bijvoegen kopie paspoort of rijbewijs) 
  
 invullen voor rechtspersonen: statutaire naam en vestigingsplaats, adres. 

Namens rechtspersonen dient de volmacht te worden ondertekend door (de) vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder(s). 
Raadpleeg zonodig het handelsregister en de statuten. 
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Getekend te                                        op                                            (datum). 

 

 

 

 

 

                              

handtekening(en) 

 

Bankrekening: ………………………………………………………….. 

 

 

Gezien voor legalisatie van de handtekening(en), 

van :  ....................................................................................................... , 

door mij :  ....................................................................................................... , 

notaris te :  ....................................................................................................... , 

op : …………………………………………………………………… . 
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PERSONAL DATA CARD 

(voor registratiedoeleinden bij de Kamer van Koophandel) 

 

Achternaam :  ...................................................................................................................  

Voornamen :  ...................................................................................................................  

   ...................................................................................................................  

Privé adres :  ...................................................................................................................  

   ...................................................................................................................  

Geboorteplaats :  ...................................................................................................................  

Geboortedatum :  ...................................................................................................................  

 

 

Getekend te :  ...................................................................................................................  

 

Handtekening :  ...................................................................................................................  

 

 

 

Gezien voor legalisatie van de handtekening(en), 

van :  ....................................................................................................... , 

door mij :  ....................................................................................................... , 

notaris te :  ....................................................................................................... , 

op :  ......................................................................................................  


