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De juridischefacetten

Op eendag...beginje eene¡gen
Loopbedr¡jf!
MichielvanDijk
,Ats trainer een eigen loopbedr'rjfbeginnen? Uitdagend,interessant,een nieuwe 'vrije' manier van
werken, maar ook een stap die goede voorbereidingvraagt, onder meer op juridisch vlak', betoogt
jurist Michielvan Diik.
In dit artikelwordtstilgestaanbij diversejuridischekwestiesdie het startenvan een eigenbedrijfmet zich
worden
binneneen onderneming
van en arbeidsverhoudingen
brengt.De verschillenierechtsvormen
bespioken.Het spreektvoor zich dat deze bijdragezich niet leentvooreen extensieveuitwerkingvan alle
contactop met
do's and don't's,Neemvoor aanvullendeinformatieof adviseringvrijbl'ljvend
ondergetekende.
Rechtsvormen
Het kiezenvan
rechtsvormen.
Een startendeondernemermoet een keuzemakenuit de verschillende
alsmede
van
de
onderneming
bij schulden
een rechtsvormheeftgevolgenvoor de aansprakelijkheid
gelaten.
worden
beschouwing
in
artikelbuiten
zullen
dit
De laatsten
fiscaleconsequenties.
De eenmanszaak
wordt
Voor het oprichtenvan een eenmanszaakis het enigevereistedat de eenmanszaak
is
de
eigenaar/oprichter
eenmanszaak
van
de
Na
oprichting
ingeschrevenin het handelsregister.
wordengenomenen kan er worden
geiheel
Naareigeninzichtkunnenbeslissingen
zelfstandig.
is medeafhankelijkvan de soort
Overigens
biedt.
veelvoordelen
natuurli.¡k
hetgeèn
lehandeld,
'business'een (fiscaal)BTW-nummer
vereist.
is echterook geheelvoor de eigenaar.Dezekr'tjgtde gehelewinst,maar
Het ondernemersrisico
uit het privévan middelen.
in gevalvan verliesmoet hij dit ook alleendragen.Bijstorting
zal
de eigenaarook in
dan
zijn. Gaatde zaakfailliet,
veimogenkan dan wel eens noodzakelijk
getrouwd,
dan vallenook de
goederen
gemèenschap
van
privéfãillietgaan.ls de ondernemerin
is geboden'
voorzichtigheid
Kortom,
de
aansprakelijkheid.
onder
bezittingenvãn de echtgenoot

ts de ondernemer¡n gemeenschapvan goederengetrouwd,dan
vallen ook de bezittingenvan de echtgenootonder de
aansPrakelijkheid.
De vennootschap onder firma (V.O.F)
en/of
waarbijtwee of meernatuurlijkeonderfirma is een samenwerkingsvorm
De vennootschap
is
dat
ondernemingsvorm
voor
deze
Kenmerkend
sameneen bedrijfvoeren.
rechtspersonen
'iets' inbrengtin het bedrijf:geld,goederen,arbeidskracht
en/ofgoodwill.
iederevennoot
Het is echterwel aan te radenom de afspraken
De oprichtingvan een V.O.Fis in feitevormvr'rj.
bij
een advocaatof notaris.De vennotenzijn ieder
leggen
vast
te
tussende vennotenschriftelijk
de
V.O.F.Datwil zeggendat de schuldeisers
van
de
schulden
voor
de
aansprakelijk
hoofdelijk
vennoteniedervoor het geheelder schuldenkunnenaanspreken.lederevennootis met zijn
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niet nakomt,
als de vennootschaphaarverplichtingen
privé-vermogen
voor 100%aansprakelijk
als de V.O.F.
dat
Dit
betekent
(bevoegde)
zijn
aangegaan.
vennoot
andere
ook als deze dooreen
faillietgaat,de vennotenook faillietgaan.
vermogen;het doorde vennoteningebrachte
De V.O.f. heefteen zogenaamdafgescheiden
en mag uitsluitendwordengebruikt
van het privévermogen
zakelijkvermogenis afgescheiden
vermogennietgenoegis om de
afgescheiden
Als
dit
voor de uitoefeningvan de onderneming.
voorde geheleschuldbij
de
zaakschuldeisers
dan
kunnen
voldoen,
V-.O.F.
te
de
van
schulden
tussende vennoten
van elk van de vennotenterecht.Verhaal(verrekening)
het privévermogen
nietop
kunnenprivéschulden
mogelijk.Privéschuldeisers
onderlingis daàrnavanzelfsprekend
verhalen.
vennoten
privévermogen
de
andere
van
het
het zakeìijkvermogenvan de V.O.F.of op
De Besloten of NaamlozeVennootschap
waarinhet kapitaalin aandelenis verdeeld.Ðezeziin
De B.V.en de N.V.zijn vennootschappen
Het oprichtenvan een B.V.of N.V.kan alleenb'tj
in handenvan één of meeraandeelhouders.
vastgelegd.Ook moetde
van de vennootschap
statuten
de
worden
akte
notariëleakte. ln deze
eis is dat er.bijde oprichtingvan
Een belangr'rjke
wordenin het handelsregister.
BV ingeschreven
moetwordengestorten wordt
€ 18.000,-in de vennootschap
een B.V.een minimumkapitaalvan
is beperkttot
de
aandeelhouders
De aansprakelijkheid_van
aangewendvoorde vennootschap.
rechtspersoon
zijn
als
N.V.
B.V.
en
De
deelnemen.
vennootschap
het [edrag waarmeezij in de
zelfstandi!dragervan iechtenen plichten.Dit betekentdat alle betrokkenpersonen,zoalsde
zijn voor de
aansprakelijk
niet met hun privévermogen
eñ commissarissen,
directeur(ãn)
N'V. is dat de
en
de
de
B.V.
verschiltussen
Eenbelangrijk
schuldenvan de vennootschap.
ligt bovendien
N.V.
van
de
minimumkapitaal
Het
zr¡n.
aandelenvan de N.V.vr'rjoverdraagbaar
op
€45'000'
namelijk
8.V.,
van
de
dat
hogerdan
Arbeidsverhoudingen
manieren'Er
aante nemen,dan kandit op verschillende
besluitpersoneel
Als de hardloopondãrnemer
kan met
werkgever
Een
situatie.
en
functie
bepaalde
bij
een
mogelijk
contractsvormen
zijn verschillen'de
wel
heeft
mogelijkheden
van
deze
Elk
nemen.
dienst
vaste
werknemeiin
of
een
werken
arbeid
fléxibele
en
van
de
overeenkomst
èen aantaljuridischehakenen ogen.Wees daaromzorgvuldigbij het opstellen
laat u tijdigen goed adviseren!
De dienstbetrekking
voor bepaalde
Een werknemertreedtdoorgaansin dienstop basisvan een arbeidsovereenkomst
is,
of is de
tijd
nodig
voor
lange
werknemer
een
daf
niet
zeker
of voor onbepaalde.ls het nãg
voor
contract
een
tijd,
bepaalde
voor
een
contract
dan
sluit
nõdig,
drukte
i¡Oet¡¡e
iunctieOoor
de
dat.in
voor
altijd
ook
onUápaalOe
dd hät zich namelijlinieteenvoudigbeëindigen.Zorg er
onnodige
veel
dit
voorkomt
opgenomen,
wordt
overéenkomsieen tussentijdsopzegbeding
'af
en kostenindienu tussentijdsvan een werknemer wilt'.
inspanningen
is het nietvereistdat er ook een contractis getekend.
Let op: voor een arbeidsovereenkomst
werktop enigewijzeeen
lndiener tussenu en een iemanddie vooruw onderneming
persoonlijke
arbeidwordtv.erricht,
en
er
betaald
wordt
tezagsrelatiebestaat,er een vergoeding
op: enezijds kan
kanten
twee
werkt
Dit
van
eenãrbeidsovereenkomst.
sprake
ããn ¡ãã. á1.snel
met een
wordtgeconfronteerd
óp Oás¡svan dezefictiesnel aangenomendat u als looptrainer
werknemer,andezijds kan het
die u
heeftmet de atletiekvereniging
àat op basisvan deie fictieu een arbeidsovereenkomst
geven.
te
inschakeltom looptrainingen
voorde werkgevermet
brengtdit veel verplichtingen
ls er sprakevan een arbeidsovereenkomst
en
goede
arbeidsomstandigheden
voor
zich mee.Zo dienteen werkgeverte zorgen
werknemerziek
als
de
zelfs
loon,
het
alsook
betalèn
te
belasting
lasteñ
en
vãàeteringen,sociale
vakantiegeld,
het
minimumloon,
als
zaken
met
houden
te
rekening
werkgever
een
dient
Verder
is.
geniet.
Bove.ndien
die een werknemer
en de ontslagbescherming
opbouwvan vakantieOagãn
zijn bij een
verschuldigd
en zal een ontslagvergoeding
heefteen werknemeron-tslagbescherming
zogehete
de
volgens
berekend
wordt
vergoeding
Deze
gedwongenontslag.
(ga ik ñier nietop in). Het kan daarompraktischzijn op een.anderewijze
kantonréchtersformule
bij uw onderneri-ngte betrekken.Zo kuntu gebruikmakenvan zogenoemdefreelancers,
OãrOán
zonderpersoneel)genoemd.
ook wel zzp'er(zelfstandige
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Zelfstandige arbeid
Door
opdrachtgevers.
Freelancersbiedendienstenaan en werkenzelfstandigvoorverschillende
gebruikte makenvan freelancerskan een ondernemersnel en goedkoopinspringenop
Er bestaatgeen gezagsverhouding
in en buitende onderneming.
veranderdeomstandigheden
vrijheidvoor beidepartijenom al
is
feitelijk
volledige
freelancer;
er
en
een
ondernemer
tussende
Van belangis wel
dan nietsamente werken(binnende grenzendie wordenovereengekomen).
dat de ondernemerzich er van vezekerd dat er echt sprakeis van een freelanceovereenkomst,
Anderskan de ondernemerwordengeconfronteerd
en niet in feite van een arbeidsovereenkomst.
en bijvoorbeeld
het
arbeidsovereenkomstenrecht
van
bepalingen
met de dwingendrechtelijke
verplichtwordenom, alsnog,socialelastenen belastingte voldoen.
Aansprakelijk
(lees:werknemer)
aangenomenals een ondergeschikte
Als werkgevérwordtsnel aansprakelijkheid
zijn
ook aansprakelijk
looptrainer
kan
de
Daarna
veroozaakt.
of
oploopt
schade
binnendé arbeidsrelatie
waar een
indienonderz'rjnsupervisieeen ongevalgebeurt.Te denkenvalt aan een sport-en spelsituatie
van de
en/ofongediplomeerdheid
ongeschiktheid
onoplettendheid,
a¡eet zich blesseeridoor bijvoorbeeld
verwacht
worden
grote
moet
oplettendheid
verband
in
dit
trainer.Dit betekentdat van de looptrainerook
Er is
kan wordenovereengekomen.
en bijvoorbeeldcontractuelebeperkingvan aansprakelijkheid
overigensop dit specifiekepuntweinigrechtspraaken dat komtmedeomdathet professionele
staat.
nog in de kinderschoenen
looptrainersvak
Gonclusie
zittenveel hakenen ogen.Met betrekkingtot de te
Aan de juridischeaspectenvan het looptrainerschap
is een goedeinschattingvan de
en aansprakelijkheid
kiezeniechtsvorm,de arbeidsverhoudingen
een marathon,brengtde
b'rjvoorbeeld
juridischesituatievan belang.Net als dsvoorbereidingop
meerinformatiewenst,
u
hierover
Als
mee.
zorgvuldigheid
nodige
de
bprichtingvan een onderneming
opnemen.
ondergetekende
met
contact
kunt u daartoe
mr. M.l. van Dijk en mr. H.W.P. van den Hout, CMS Derks StarBusmann,posfbus 85250,3508AG
com
lJtrecht,t: æO:2121 320,m. 06-21284805,e. michiel.vandijk@cms-dsb'
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