
   

INTENTIEVERKLARING 
RUISENDE INBRENG VOF-AANDEEL 

 
 
DE ONDERGETEKENDE: 
 
De heer ………….., geboren te …………….. op ……………. 19…, wonende te (………) 
………………., …………… en gehuwd met mevrouw ………………, hierna te noemen 
“Ondernemer A” 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
 

 De ondergetekende een vennootschap onder firma heeft gedreven en thans nog drijft met 
de heer ………. onder de naam ………. V.o.f. te ………….; 

 De ondergetekende zijn aandeel in de V.o.f. ruisend/geruisloos wenst in te brengen; 

 De ondergetekende zijn aandeel in de V.o.f. naar de toestand per 1 januari wil inbrengen. 

 De medevennoot een gelijkluidende intentieverklaring zal opstellen en dat beide de 
verklaring tegelijkertijd zullen laten registreren bij de belastingdienst; 

 
VERKLAART HET NAVOLGENDE VOORNEMENS TE ZIJN 
 
Artikel 1 Voornemen oprichting besloten vennootschap 
 

De ondergetekende is voornemens een te ……………. te vestigen besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid op te richten, welke vennootschap (vermoedelijk) zal 
worden genaamd: ………………Beheer. B.V., hierna te noemen “de vennootschap”. 

 
 
Artikel 2 Doel besloten vennootschap 
 
1. Het doel van de vennootschap zal zijn: 

a) het deelnemen in, beheren, exploiteren en financieren van vennootschappen en 
ondernemingen,  

b) het verlenen van diensten, van welke aard ook, aan groepsmaatschappijen 
c) het sluiten en uitvoeren van pensioenverzekeringen, stamrecht overeenkomsten, 

lijfrente overeenkomsten en soortgelijke overeenkomsten 
d) het verkrijgen, beheren, vervreemden en exploiteren van onroerende zaken, effecten 

en andere vermogensbestanddelen, alsmede het beleggen van vermogen in de 
ruimste zin van het woord alsmede alles wat daarmede samenhangt in de ruimste zin 
van het woord.  

2. De vennootschap is bevoegd persoonlijke of zakelijke zekerheden te stellen en vermogens-
bestanddelen te bezwaren tot zekerheid voor de voldoening van de schulden van de 
vennootschap en groepsmaatschappijen, alsmede het verrichten van al hetgeen verwant is 
of bevorderlijk kan zijn tot het bovenstaande. 

 
 



   

Artikel 3 Geplaatst kapitaal besloten vennootschap 
 
 Het geplaatste en gestorte kapitaal zal nader worden vastgesteld en dit zal afhangen van de 

waardering van de in te brengen bestaande onderneming. De te plaatsen aandelen van elk 1 
euro (Zegge: ……… euro) groot in het kapitaal van de vennootschap zullen geheel worden 
genomen door de heer …………… in privé.  

Of: 
Artikel 3 Maatschappelijk kapitaal besloten vennootschap 
 
 Het geplaatste kapitaal zal nader worden bepaald, verdeeld in aandelen elk nominaal groot 

één euro, eventueel met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.65 van de Wet IB 2001. 
 
Artikel 4 Volstorting door inbreng in natura 
 
 Het geplaatste kapitaal zal door ondergetekende worden voldaan middels inbreng van de 

aan ondergetekende toebehorende eenmanszaak …………………, 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. Indien de waarde van de onderneming niet 
voldoende is om aan de stortingsplicht te voldoen, dan zal voor het meerdere in contanten 
worden voldaan dan wel geheel in contanten worden voldaan. 

Of: 
Artikel 4 Volstorting door inbreng in natura 
 
 De volstorting van de hiervoor bedoelde kapitaaldeelname zal geschieden in natura en wel 

door inbreng van de huidige onderneming. Voor overinbreng zal oprichter worden 
gecrediteerd in de boeken van de vennootschap rekening houdende met een eventuele 
lijfrente ter zake van de verplichte afbouw van een eventueel bestaande F.O.R. 

 
 
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 
 
1. Bij de akte van oprichting zal de ondergetekende voor de eerste maal tot directeur van de 

vennootschap worden benoemd. 



   

2. De vergoeding die aan de directeur zal worden toegekend vanaf 1 januari totdat de 
oprichting van de BV definitief is, zal onder 3.90 IB2001 ev. vallen en ten laste van de 
besloten vennootschap worden gebracht. 

 
 
Artikel 8 Boekjaar 
 
 De besloten vennootschap 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.  
Of: 
Artikel 9 Notaris 
 
1. 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 ……………. 

2. 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 Oprichting andere besloten vennootschap 
 
 Terstond na oprichting van de vennootschap zal de vennootschap een andere 

vennootschap oprichten, waarin de ondernemingsactiviteiten van de huidige onderneming 
in ondergebracht zullen worden. Hiertoe is een separate voorovereenkomst opgemaakt. 

 
Aldus opgemaakt en getekend te …………… op ………… 201…. 
 
 
Ondernemer A 
 
 
 
___________________ 
De heer ………. 



   

INTENTIEVERKLARING 
RUISENDE INBRENG VOF-AANDEEL 

 
 
DE ONDERGETEKENDE: 
 
De heer ………….., geboren te …………….. op ……………. 19…, wonende te (………) 
………………., …………… en gehuwd met mevrouw ………………, hierna te noemen 
“Ondernemer B” 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
 

 De ondergetekende een vennootschap onder firma heeft gedreven en thans nog drijft met 
de heer ………. onder de naam ………. V.o.f. te ………….; 

 De ondergetekende zijn aandeel in de V.o.f. ruisend/geruisloos wenst in te brengen; 

 De ondergetekende zijn aandeel in de V.o.f. naar de toestand per 1 januari wil inbrengen. 

 De medevennoot een gelijkluidende intentieverklaring zal opstellen en dat beide de 
verklaring tegelijkertijd zullen laten registreren bij de belastingdienst; 

 
VERKLAART HET NAVOLGENDE VOORNEMENS TE ZIJN 
 
Artikel 1 Voornemen oprichting besloten vennootschap 
 

De ondergetekende is voornemens een te ……………. te vestigen besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid op te richten, welke vennootschap (vermoedelijk) zal 
worden genaamd: ………………Beheer. B.V., hierna te noemen “de vennootschap”. 

 
 
Artikel 2 Doel besloten vennootschap 
 
2. Het doel van de vennootschap zal zijn: 

e) het deelnemen in, beheren, exploiteren en financieren van vennootschappen en 
ondernemingen,  

f) het verlenen van diensten, van welke aard ook, aan groepsmaatschappijen 
g) het sluiten en uitvoeren van pensioenverzekeringen, stamrecht overeenkomsten, 

lijfrente overeenkomsten en soortgelijke overeenkomsten 
h) het verkrijgen, beheren, vervreemden en exploiteren van onroerende zaken, effecten 

en andere vermogensbestanddelen, alsmede het beleggen van vermogen in de 
ruimste zin van het woord alsmede alles wat daarmede samenhangt in de ruimste zin 
van het woord.  

2. De vennootschap is bevoegd persoonlijke of zakelijke zekerheden te stellen en vermogens-
bestanddelen te bezwaren tot zekerheid voor de voldoening van de schulden van de 
vennootschap en groepsmaatschappijen, alsmede het verrichten van al hetgeen verwant is 
of bevorderlijk kan zijn tot het bovenstaande. 

 
 



   

Artikel 3 Geplaatst kapitaal besloten vennootschap 
 
 Het geplaatste en gestorte kapitaal zal nader worden vastgesteld en dit zal afhangen van de 

waardering van de in te brengen bestaande onderneming. De te plaatsen aandelen van elk 1 
euro (Zegge: ………… euro) groot in het kapitaal van de vennootschap zullen geheel 
worden genomen door de heer …………… in privé.  

Of: 
Artikel 3 Geplaatst kapitaal besloten vennootschap 
 
 Het geplaatste kapitaal zal nader worden bepaald, verdeeld in aandelen elk nominaal groot 

één euro, eventueel met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.65 van de Wet IB 2001. 
 
 
Artikel 4 Volstorting door inbreng in natura 
 
 Het geplaatste kapitaal zal door ondergetekende worden voldaan middels inbreng van de 

aan ondergetekende toebehorende eenmanszaak …………………, 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. Indien de waarde van de onderneming niet 
voldoende is om aan de stortingsplicht te voldoen, dan zal voor het meerdere in contanten 
worden voldaan dan wel geheel in contanten worden voldaan. 

Of: 
Artikel 4 Volstorting door inbreng in natura 
 
 De volstorting van de hiervoor bedoelde kapitaaldeelname zal geschieden in natura en wel 

door inbreng van de huidige onderneming. Voor overinbreng zal oprichter worden 
gecrediteerd in de boeken van de vennootschap rekening houdende met een eventuele 
lijfrente ter zake van de verplichte afbouw van een eventueel bestaande F.O.R. 

 
 
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 
 
1. Bij de akte van oprichting zal de ondergetekende voor de eerste maal tot directeur van de 

vennootschap worden benoemd. 



   

2. De vergoeding die aan de directeur zal worden toegekend vanaf 1 januari totdat de 
oprichting van de BV definitief is, zal onder 3.90 IB2001 ev. vallen en ten laste van de 
besloten vennootschap worden gebracht. 

 
 
Artikel 8 Boekjaar 
 
 De besloten vennootschap 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.  
Of: 
Artikel 9 Notaris 
 
1. 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 ……………. 

2. 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 Oprichting andere besloten vennootschap 
 
 Terstond na oprichting van de vennootschap zal de vennootschap een andere 

vennootschap oprichten, waarin de ondernemingsactiviteiten van de huidige onderneming 
in ondergebracht zullen worden. Hiertoe is een separate voorovereenkomst opgemaakt. 

 
Aldus opgemaakt en getekend te …………… op ………… 201…. 
 
 
Ondernemer B 
 
 
 
___________________ 
De heer ………. 

 



   

VOOROVEREENKOMST 
tussenholding 

 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
De heer ………….., geboren te …………….. op ……………. 19…, wonende te (………) 
………………., …………… en gehuwd met mevrouw ………………, hierna te noemen 
“Ondernemer A” 
 
En 
 
De heer ………….., geboren te …………….. op ……………. 19…, wonende te (………) 
………………., …………… en gehuwd met mevrouw ………………, hierna te noemen 
“Ondernemer B” 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
 

 de ondergetekenden een vennootschap onder firma hebben gedreven en thans nog drijven 
onder de naam ……… V.o.f. te ……………; 

 ondergetekenden voornemens zijn elk een besloten vennootschap op te richten onder de 
namen ………… B.V. en …………… B.V., in welke besloten vennootschappen het 
aandeel van de ondergetekenden in de hiervoor bedoelde onderneming geheel zal worden 
ingebracht; 

 Beide Beheer BV’s een tussenholding willen oprichten om de onderneming van de V.o.f. 
met behulp van de bedrijfsfusiefaciliteit verder te laten uitzakken. 

 
VERKLAREN: 
 
 
Artikel 1 Voornemen oprichting besloten vennootschap 
 
 ………… Beheer B.V. in oprichting en ………… Beheer B.V. in oprichting zullen 

onmiddellijk na oprichting een te ………… te vestigen besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid oprichten, welke vennootschap (vermoedelijk) zal worden 
genaamd: …………… B.V., hierna te noemen “de Vennootschap”.  

 
 
Artikel 2 Doel besloten vennootschap 
 
1. Het doel van de vennootschap zal zijn: 

a) ……………………….; 
b) ………………………..; 
c) ……………………….; 

 
 



   

Artikel 3 Geplaatst kapitaal 
 

Het geplaatste kapitaal zal nader worden bepaald. Het geplaatst kapitaal zal worden 
verdeeld in aandelen elk nominaal groot één euro(Zegge: ……….euro).  

 
 
Artikel 4 Volstorting door inbreng in natura 
 
 De volstorting van de hiervoor bedoelde kapitaaldeelname zal geschieden in natura en wel 

door inbreng van (een gedeelte van) de huidige onderneming. Voor overinbreng zullen 
oprichters worden gecrediteerd in de boeken van de vennootschap. De te plaatsen 
aandelen in het kapitaal van de vennootschap zullen geheel en voor gelijke delen worden 
genomen door de vennootschappen ………… Beheer B.V. en ………… Beheer 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 zullen ………… B.V. en ………… B.V. voor de eerste maal tot 

directeur van de vennootschap worden benoemd. 
 
 
Artikel 8 Boekjaar 
 
 De besloten vennootschap 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.  
Of: 
Artikel 9 Notaris 
 



   

1. 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 ……………. 

2. 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 Oprichting andere besloten vennootschap 
 

Terstond na oprichting van de vennootschap zal de vennootschap een andere 
vennootschap oprichten, waarin de ondernemingsactiviteiten van de huidige onderneming 
in ondergebracht zullen worden. Hiertoe is een separate voorovereenkomst opgemaakt. 

 
Aldus opgemaakt en getekend te ………… op ……… 201…. 
 
 
Ondernemer A Ondernemer B 
 
 
 
 
______________________ ______________________ 
De heer …………. De heer ……… 



   

VOOROVEREENKOMST 
werkmaatschappij 

 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
De heer ………….., geboren te …………….. op ……………. 19…, wonende te (………) 
………………., …………… en gehuwd met mevrouw ………………, hierna te noemen 
“Ondernemer A” 
 
En 
 
De heer ………….., geboren te …………….. op ……………. 19…, wonende te (………) 
………………., …………… en gehuwd met mevrouw ………………, hierna te noemen 
“Ondernemer B” 
 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
 

 de ondergetekenden een vennootschap onder firma hebben gedreven en thans nog drijven 
onder de naam ………… V.o.f. te ……………; 

 ondergetekenden voornemens zijn elk een besloten vennootschap op te richten onder de 
namen ……… B.V. en ……… B.V., in welke besloten vennootschappen het aandeel van 
de ondergetekenden in de hiervoor bedoelde onderneming bijna geheel zal worden 
ingebracht welke besloten vennootschappen op hun beurt een besloten vennootschap 
zullen oprichten onder de naam ………  B.V. in welke besloten vennootschap de huidige 
onderneming (gedeeltelijk) zal worden ingebracht; 

 de onderneming zal worden ingebracht met behulp van de bedrijfsfusiefaciliteit van art. 14 
VPB 

 
VERKLAREN: 
 
 
Artikel 1  
 
 ……………….Beheer B.V. in oprichting zal onmiddellijk na oprichting een te 

……………. te vestigen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten, 
welke vennootschap (vermoedelijk) zal worden genaamd: …….. B.V., hierna te noemen 
“de vennootschap”.  

 
 
Artikel 2 Doel 
 
 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 worden verdeeld in aandelen elk nominaal groot één 

euro(Zegge: …………euro).  
 
 
Artikel 4 Volstorting door inbreng in natura 
 
 De volstorting van de hiervoor bedoelde kapitaaldeelname zal geschieden in natura en wel 

door inbreng van (een gedeelte van) de huidige 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. Voor eventuele overinbreng zullen oprichters 
worden gecrediteerd in de boeken van de vennootschap.  

 
 
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 juli 201…. 

 
 
Artikel 7 Benoeming directie 
 

Bij de akte van oprichting zal ………… B.V. voor de eerste maal tot directeur van de 
vennootschap worden benoemd. 

 
 
Artikel 8 Boekjaar 
 

De besloten vennootschap 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.  
Of: 



   

Artikel 9 Notaris 
 
1. 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 ……………. 

2. 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. 

 
 
Aldus opgemaakt en getekend te ………… op ……… 201…. 
 
 
Ondernemer A Ondernemer B 
 
 
 
 
_______________________ ______________________ 
De heer …………. De heer ……… 



   

 
Belastingdienst Heerlen 
T.a.v. afdeling Registratie en Successie 
Postbus 13 
6400 AA  HEERLEN 

………………… 201… 
 
 

…/… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreft:  Intentieverklaring/voorovereenkomsten tot oprichting van besloten vennootschappen 

met beperkte aansprakelijkheid 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Bijgaand treft u meerdere intentieverklaringen en voorovereenkomsten aan tot oprichting van 
besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid ten behoeve van de inbreng van een 
vof in twee holdings, een tussen holding en een werkmaatschappij. De intentieverklaringen en de 
voorovereenkomsten zijn door de betrokkenen ondertekend. 
 
Wij verzoeken u deze verklaringen en voorovereenkomsten te registreren en na registratie aan 
ons retour te zenden. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
________________ ___________________ 
De heer/Mevrouw …………. De heer/Mevrouw 
…………………. 
 
 
Bijlage: 
 
 



   

TOELICHTING 
 
Het geleideformulier is te downloaden op: 
 
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/geleideform_intentieverkl_vpb1001z1p
l.pdf 
 

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/geleideform_intentieverkl_vpb1001z1pl.pdf
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/geleideform_intentieverkl_vpb1001z1pl.pdf

