Organisatiestructuren in Canada
1. Sole proprietorship
Een “sole proprietorship” is een eigen bedrijf waarbij de eigenaar persoonlijk aansprakelijk is
voor de activiteiten. Zodra een organisatie onder een familienaam wordt opgericht hoeft geen
naamsverklaring te worden ingediend bij het Registrar of Companies. Echter zodra andere
namen worden gebruikt of toevoegingen zoals “and daughter/son” of “and associates” worden
gebruikt dient wel een verklaring te worden ingediend.
Voordelen:
• gemakkelijk en goedkoop om op te richten
• onder direct bestuur van de eigenaar
• flexibele organisatie met weinig regulering
• belastingvoordelen indien verliezen (deze kunnen v.h. overig inkomen worden afgetrokken)
• inkomen uitbetaald aan de echtgenote kan van de omzet worden afgetrokken
• stille partners zijn toegestaan
Nadelen:
• ongelimiteerde persoonlijke aansprakelijkheid
• geen mogelijkheid voor continuïteit
• kleine management basis
• het aantal kapitaalbronnen is beperkt
• verkoopmogelijkheden beperkt
2. Partnership
Een partnership zowel formeel als informeel, is een juridisch bindende relatie waarbij iedere
partner verantwoordelijk is en hoofdelijk aansprakelijk voor de activiteiten van de andere
partners.
Voordelen:
• gemakkelijk om op te richten
• nieuwe partners kunnen juridisch gezien gemakkelijk worden toegevoegd
• weinig formele juridische handelingen zijn noodzakelijk
• het risico wordt gewoonlijk evenredig door de partners gedeeld
• partners kunnen de organisatie ondersteunen en nieuwe bekwaamheden aan de organisatie
toevoegen
• meer kapitaalbronnen
• brede management basis
• gemakkelijk om juridische organisatiestructuur te veranderen
Nadelen:
• partners zijn zowel qua persoonlijk als zakenvermogen aansprakelijk
• in een aantal gevallen worden zakelijk en persoonlijke aansprakelijkheid niet gescheiden
gehouden
• besluitvorming kan vertraging ondervinden

3. Corporation of Incorporated Company (Limited Company)
Corporations worden opgericht indien het resultaat voor belastingen boven de 50.000 CAD
uitkomt. Aandelen kunnen zowel op provinciaal als op nationaal niveau worden uitgeschreven.
Voordelen:
• de aansprakelijkheid voor de eigenaren is beperkt
• gemakkelijk geaccepteerd als organisatie door kapitaalverstrekkende organisaties
• het bestaansrecht van de organisatie loopt geen gevaar bij sterven of stoppen van de oprichters
Nadelen:
• veel papierwerk en op reguliere basis dient aan de regering gerapporteerd te worden
• het opzetten is relatief duur
• weinig geheimhouding met betrekking tot financiële en andere activiteiten

