
   

INTENTIEVERKLARING 
OPRICHTING WERKMAATSCHAPPIJ 

 
 
ONDERGETEKENDEN: 
 
De heer…………, handelend in zijn hoedanigheid van statutair directeur van ………… Holding 
B.V.(i.o), gevestigd te………………, (………) …………, hierna te noemen “de Ondernemer” 
 
 
IN AANMERKING NEMENDE:  
 

 Dat ondernemer bestuurder is van ………… B.V. waarin een (handels)onderneming 
inzake ………………………….. wordt geëxploiteerd en in het kader van een 
reorganisatie met behulp van de bedrijfsfusie faciliteit deze onderneming wil overdragen 
aan een nieuw op te richten werkmaatschappij;  

 ondergetekende bestuurder de onderneming met terugwerkende kracht 1 januari 201… wil 
overdragen; 

 ……………….. 

 De Ondernemer deze intentie schriftelijk wil vastleggen. 
 
 

VERKLAART ALS VOLGT: 
 
 
Artikel 1 Voornemen oprichting besloten vennootschap 
 
 Ondergetekende is voornemens op te richten een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid te vestigen te ……………, welke vennootschap zal worden genaamd 
………… Exploitatie B.V. dan wel een nog nader te bepalen naam, hierna te noemen "de 
B.V." 

 
 
Artikel 2 Doel besloten vennootschap 
 
 Het doel van de B.V. zal zijn de exploitatie  van een onderneming inzake 

…………………, een en ander in de ruimste zin des woords. 
 
 
Artikel 3 Geplaatst kapitaal 
 
 Het geplaatste kapitaal zal verdeeld worden in aandelen elk nominaal groot één euro. Het 

geplaatste kapitaal zal door ondergetekende worden voldaan middels inbreng van de aan 
ondergetekende toebehorende onderneming naar de toestand op 1 januari 201…….., vanaf 
welke datum de activiteiten van de onderneming worden geacht te zijn gedaan voor 
rekening en risico van de B.V. In fiscale zin zal een beroep worden gedaan op het bepaalde 
in artikel 14 Wet Vpb 1969.  

 



   

 
Artikel 5 Aanvang besloten vennootschap 
 
 Als datum voor de bedrijfseconomische (en fiscale) aanvang van de besloten vennootschap 

zal gelden 1 januari 201…. 
 
 
Artikel 6 Risico resultaat 
 
 De winsten of verliezen gemaakt of geleden door de voor rekening van de besloten 

vennootschap uitgeoefende activiteiten zullen geheel ten bate respectievelijk ten laste van 
de besloten vennootschap zijn vanaf 1 januari 201…. 

 
 
Artikel 7 Benoeming directie 
 
 Bij de akte van oprichting zal voor de eerste maal tot bestuurder worden benoemd de 

ondergetekenden …………… B.V.  en ……………….B.V. 
 
 
Artikel 8 Boekjaar 
 
 De B.V. zal worden aangegaan voor onbepaalde tijd; het boekjaar van de vennootschap zal 

samenvallen met het kalenderjaar. 
 
 
Artikel 9 Notaris 
 
 De akten van oprichting zullen worden verleden voor een nader aan te wijzen notaris.  
Alternatief: 
Artikel 9 Notaris 
 
 De akte van oprichting zal worden verleden voor notaris …………… ter standplaats 

……………, diens plaatsvervanger of ambtsopvolger dan wel voor één van de andere 
notarissen verbonden aan ………………… te ……………. Aan deze notaris is opdracht 
gegeven tot het ontwerpen van de statuten van de op te richten vennootschap en tot het 
verrichten van al datgene wat nodig is om tot oprichting te geraken en wat daarmee 
verband houdt. 

 
 
Artikel 10 Herzien 
 
 Mochten partijen in een later stadium besluiten de terugwerkende kracht per 1 januari 

201… niet wenselijk te achten evenmin het toepasbaar zijn van het in deze overeenkomst 
genoemde artikel 14 Wet Vpb 1969, dan luidt het overgangstijdstip enige datum gelegen na 
de datum van het ondertekenen van deze overeenkomst.   

 
 
 
 



   

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend te …………… op ……… 201….  
 
 
 
 
 
_____________________  
De heer/Mevrouw ………, 
namens ………… Holding B.V.  
 



   

 
Belastingdienst …………/Kantoor …………. 
T.a.v. afdeling Registratie en Successie 
Postbus ……….. 
…… ….  ……………… 

………………… 201… 
 
 

…/… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreft:  Intentieverklaring tot oprichting van een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid ten name van …………. Holding B.V. 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Bijgaand treft u in enkelvoud aan een intentieverklaring tot oprichting van een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze intentieverklaring is door de betrokkene 
ondertekend. 
 
Wij verzoeken u deze verklaring te registreren en na registratie aan ons retour te zenden. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
________________ 
De heer/Mevrouw …………………. 
 
 
Bijlage: 
 


