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De divisie CCV, afdeling Ondernemersexamens, van het CBR neemt examens af voor:
• Het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg;
• Het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van personen over de weg.

Het examen Bedrijfsmanagement bestaat uit 30 meerkeuzevragen en wordt digitaal 
afgenomen. Na het afsluiten van het examen zie je de uitslag direct op het scherm.  
Om voor dit examen te slagen, moet je 19 of meer vragen goed beantwoord hebben.

Voor informatie over eventuele vrijstellingen, de organisatie van het examen, de uitge-
werkte eindtermen, wat je mee moet nemen naar het examen, het examengeld en hoe  
je een examen kan reserveren, kan je terecht op www.cbr.nl.

Voorwoord
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1 Stichten van de onderneming

 1.1 Ondernemingsvorm

Als je een onderneming wil starten, moet een keuze gemaakt worden tussen de verschil-
lende soorten ondernemingsvormen.
Te onderscheiden zijn twee groepen ondernemingsvormen:

1. Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid;
2. Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid.

1 Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid
Een onderneming met rechtspersoonlijkheid heeft als onderneming zelf rechten en 
verplichtingen. Dit betekent onder andere:

• Dat de onderneming zelf bezittingen en schulden kan hebben;
• Dat de onderneming zelf overeenkomsten kan sluiten;
• Dat de aansprakelijkheid van de bestuurders of eigenaren in belangrijke mate 

beperkt is.

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid zijn:
• Besloten vennootschap (bv);
• Naamloze vennootschap (nv);
• Vereniging;
• Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij;
• Stichting.

2 Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid
Een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid heeft als onderneming zelf geen rechten 
en verplichtingen; deze zijn in handen van natuurlijke personen.
Dit betekent onder andere:

• Dat de onderneming zelf geen bezittingen en schulden kan hebben;
• Dat de onderneming zelf geen overeenkomsten kan sluiten;
• Dat de bestuurders of de eigenaren aansprakelijk zijn en niet de onderneming.



10 | Ondile BV 2021 ©Bedrijfsmanagement 

Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn:
• Eenmanszaak;
• Vennootschap onder firma (vof);
• Maatschap;
• Commanditaire vennootschap (cv).

De ondernemingsvorm die in de transportsector het meest voorkomt van de vormen 
met rechtspersoonlijkheid is de bv. Van de vormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn dit 
de eenmanszaak en de vof. De overige vormen komen zo weinig voor, dat deze vormen 
niet verder zullen worden besproken.

Ondernemingsplan
Ongeacht welke ondernemingsvorm je kiest, is het verstandig een ondernemingsplan te 
maken. Hierin beschrijf je wat je de komende jaren gaat verkopen, aan wie, hoeveel en 
waarom en welke diensten daarop betrekking hebben. Het maken van een ondernemings-
plan zorgt ervoor dat je weet wat er nodig is aan financiële middelen en dat dit ook is 
vastgelegd.

Liquiditeitsbegroting
Verder moet je een liquiditeitsbegroting opstellen waarin de verwachte inkomsten en 
uitgaven van het bedrijf staan. Zo kan je bepalen of je genoeg cashflow hebt voor alle 
verplichte betalingen en kan de liquiditeit uit de jaarstukken worden vastgesteld.

Ultimate Benificial Owners 
UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de 
persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een 
onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). 

Bij een bv of nv bijvoorbeeld gaat het om:
• Personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
• Personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
• Personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Alle bestaande organisaties dienen zich te registreren in het UBO- register. Het UBO- 
register wordt (bij)gehouden door de Kamer van Koophandel als onderdeel van het 
handelsregister.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?
• (Niet-beursgenoteerde) bv’s en nv’s;
• Overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge 

waarborgmaatschappijen en coöperaties;
• Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma,  

en commanditaire vennootschappen;
• Rederijen;
• Europese naamloze vennootschappen (SEs);
• Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
• Europees economisch samenwerkingsverbanden;
• Kerkgenootschappen.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht niet?
• Beursgenoteerde vennootschappen;
• Eenmanszaken;
• Publiekrechtelijke rechtspersonen;
• Verenigingen van eigenaars;
• Enkele historische rechtspersonen.
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 1.2 Besloten vennootschap (bv)

Als je een bedrijf opricht, kun je als rechtsvorm kiezen voor de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, beter bekend als besloten vennootschap of bv. 
Voordeel van de bv is dat het een rechtspersoon is, een zelfstandige entiteit. 
Dit betekent dat niet jij, maar de bv in de meeste gevallen aansprakelijk is voor eventuele 
schulden. Je bent als bestuurder in dienst van de bv en handelt uit haar naam. Je kunt 
een bv alleen oprichten, of samen met anderen.

Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders 
(de Ava, de algemene vergadering van aandeelhouders). De hoogste macht ligt bij deze 
aandeelhouders. De bestuurders geven de dagelijkse leiding aan het bedrijf. 
Een bv kan ook een raad van commissarissen hebben, die toezicht houdt op het bestuur. 
Bij kleine bv’s is de bestuurder vaak ook de enige aandeelhouder en is dan directeur én 
grootaandeelhouder (dga).

De bv is dus een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. 
Omdat een bv geen aandeelbewijzen mag uitgeven, moeten de aandeelhouders vermeld 
worden in het zogenaamde aandeelhoudersregister. 
Dit register wordt door het bestuur van de bv bijgehouden. Naast de namen en adressen 
van de aandeelhouders wordt ook het op ieder aandeel gestort bedrag vermeld.

Een aandeelhouder kan, tenzij de statuten deze bevoegdheid beperken of uitsluiten,  
zijn aandeel slechts vrij overdragen aan echtgenoot, bloedverwant in eerste en tweede 
graad, medeaandeelhouder of de vennootschap. Voor overdracht aan anderen dan de 
hiervoor genoemden kunnen de statuten een blokkeringsregeling bevatten. Deze regeling 
bevat dan de bepaling dat de aandeelhouder voor de overdracht de goedkeuring nodig 
heeft van een bij de statuten daartoe aangewezen vennootschapsorgaan.

Eisen voor het oprichten van een bv
Bij het oprichten van een bv moet je aan bepaalde eisen voldoen. Zo laat je de bv oprich-
ten met een notariële akte, heb je statuten nodig en dien je de onderneming in te schrijven 
bij de Kamer van Koophandel. Hieronder vind je de vereisten waaraan je moet voldoen.

Notariële oprichtingsakte met statuten
De oprichting van een bv vindt plaats bij een notaris. Deze notaris stelt een akte van 
oprichting op voor jouw besloten vennootschap, een wettelijk verplicht document. 
Het is dus noodzakelijk dat je jouw onderneming opricht met een notariële akte. In de 
notariële akte staan de statuten. Hierin staan de bepalingen en regels van het bedrijf. 






