
Hollanda' da şirket kurma ile ilgili olarak genel bilgi 
 
 
Yeni düzenlemeler hakkında: 

 
Hollanda Parlamentosunda alınan karar gereğince, B.V. (Besloten Vennootschap) yani Limited Şirket 
kuruluşlarına kolaylık getirilmiştir. 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni 
düzenleme hem yeni kurulacak şirketler hem de kurulu şirketler için geçerli olacaktır.  
 
Başlıca değişiklikler şu şekilde sıralanabilir:  
 
- Limited Şirket kuruluşlarında yatırılması zorunlu olan 18.000 Euro sermaye kaldırılmıştır. 1 Euro cent ile 
şirket kurabilme imkanı tanınmıştır.  
 
- Şirket kuruluşu esnasında 18.000 Euro sermayenin yatırıldığını ve bloke edildiğini beyan eden banka 
yazısı ve mali müşavir beyanı kaldırılmıştır.  
 
- Şirketin işleyişinin aksamaması için Ortaklar Kurulu dışında karar alma yetkisi tanınmıştır.  
 
- Ortaklar Kurulu toplantılarının gerekli görülmesi halinde Hollanda dışında da yapılabilmesine imkan 
tanınmıştır.  
 
- Hisse devirlerine sınırlama koyup koymamak ortakların insiyatifine bırakılmıştır. 
 
B.V. ve N.V. arasındaki en önemli fark 

 
B.V. (Besloten Vennootschap) Limited Şirket, N.V. (Naamloze Vennootschap) ise Anonim Şirket 
diyebiliriz. Büyük çoğunlukla B.V. tercih edilmektedir. Bu tercih sebebinin en önemli nedeni ise 
yatırılması gereken sermaye bedelidir. Zira, B.V. için 1 Euro cent yatırılması yeterliyken bu bedel N.V. için 
45.000 Euro' dur. N.V. Genelikle büyük şirketler ve bankalar tarafınca ve özellikle borsada işlem gören 
kuruluşlarca tercih edilmektedir.  
 
Kuruluş aşamasında ''B.V. i.o.'' kullanımı 

 
Kuruluş aşamasında ki şirket anlamına gelir. Şirketin resmi kuruluş işlemleri devam ederken şirketi 
''Kuruluş aşamasında şirket'' olarak Ticaret Odasına kaydettirmek, vergi numarası almak, banka hesabı 
açmak ve neticesinde faaliyetlere başlamak içindir. Tek farkı bu dönemde yapılacak tüm işlemlerin 
sorumluluğunun kurucu ortak veya ortaklar üzerinde olmasıdır. Şirket resmen kurulduktan sonra B.V. ' 
nin arkasındaki ''i.o.'' ibaresi kaldırılır.  
 
B.V. kuruluşunun genel hatları 

 
Hollanda'da bir Limited Şirket (B.V.) kuruluşu için hissedarlar bu yönde bir Ortaklar Kurulu kararı alır ve 
bu karar şirketin kurulacağı bölgedeki Ticaret Odası'na bildirilir. Hollanda hukukunda şirket için tek 
kurucu ortağın olması yeterlidir. Şirketi kuracak kişinin özel veya tüzel kişi olması farketmemektedir.  
 



Ayrıca kurucuların milliyetleri, nerede ikamet ettikleri de önemli değildir. Kuruluş ile ilgili hemen hemen 
tüm işlemler noter tarafından gerçekleştirilir.  
Önce Ana Sözleşmenin hazırlanması için notere gidilir. Noter, Ana Sözleşmeyi taslak olarak hazırladıktan 
sonra onayınıza sunar. Sadece aşağıdaki durumlarda noter başvuruyu geri çevirir:  
 
- Eğer kurucu ortakların sicilleri temiz değilse 
- Hazırlanan sözleşme kamu düzenine aykırıysa 
 
Bunların dışında, kurucu ortakların şirketin kurulmasına müteakip 1 sene içerisinde hisselerini 
devretmeyeceklerine ve idari değişikliğe gidilmeyeceğine dair niyet mektubu imzalamaları 
gerekmektedir (Letter of Intent). Söz konusu bu değişikliklerin 1 sene içerisinde yapılması halinde ise 
noter durumdan haberdar edilir ve noter aracılığı ile Adalet Bakanlığı'ndan izin alınır.  
 
Şirket ortak veya ortaklarının isimleri ve sahip oldukları hisseler noter tarafınca hazırlanan Pay Defterine 
yazılır. Pay Defteri şirketin merkezinde saklanmak zorundadır.  
 
Şirket yönetici veya yöneticileri Ticaret Odasına kaydettirilir. Yöneticilerin isimleri, adresleri, yetkileri ve 
yetki süreleri Ticaret Sicil kaydında gözükmek zorundadır.  
 
Şirketin ismi / ünvanı 

 
Türkiye'den farklı olarak şirket ismine / ünvanına faaliyet konu başlıklarını yazmaya gerek yoktur. Sadece 
kullanılacak isim / ünvan yeterli olacaktır. Ancak önceden 3 isim belirlemekte ve isim / ünvan araştırması 
yaptırmakta fayda vardır.  
 
Şirketin adresi 

 
Doğal olarak Hollanda'da kurulacak şirketin bir de adresi olacaktır. Eğer Hollanda'da faal olacaksanız ve 
buradaki şirkette personel çalıştıracaksanız sektörünüze uygun yerlerde işyeri kiralamanız ve hatta 
talebe göre satın almanız mümkündür. Eğer Hollanda'da daimi bir personel bulundurmayı 
düşünmüyorsanız şirketinizi kaydettirebileceğiniz ''Business Center'' lar da mevcuttur. Burada aylık bir 
ücret karşılığı şirketinizin varsa telefonu santrale bağlanır ve postası kontrol altında olur.  
 
Muhasebe ve mali işler 

 
Hollanda'da muhakkak sürette bir muhasebe bürosu ile çalışmak durumundasınız. Düzenli olarak 
muhasebenizin tutulması ve vergi beyannamelerinizin verilmesi zorunludur. Aksi taktirde çok ciddi 
sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Şirketin faaliyetine ve işin hacmine göre ücretler değişiklik gösterir.  
 


