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Lieve BOEQ abonnee, 

 

Heel erg bedankt voor jouw vertrouwen in ons. Wij waarderen oprecht dat je ervoor kiest om 

gebruik te maken van ons studiehulp materiaal. Jij kunt van ons verwachten dat wij altijd 

honderd procent ons best zullen doen om de stof begrijpelijk uit te leggen.  

 

Wij willen je een paar dingen meegeven over het gebruik van ons studiehulp materiaal. Onze 

studiehulp is puur bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs: niet ter vervanging. Voor het 

halen van het vak is het nog steeds van belang om zelf de hoorcolleges te bekijken, de 

werkgroepen te volgen en de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Onze studiehulp is slechts 

bedoeld om moeilijke onderwerpen toe te lichten en handvaten te bieden om de stof beter te 

begrijpen.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je een vraag aan ons, schroom dan niet om 

contact met ons op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt 

ons bereiken via Facebook of Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op 

boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem 

 

P.S. Word lid van onze Whatsapp-groep om op de hoogte te blijven van updates en om vragen 

te stellen aan ons of medestudenten.  

      JAAR 1: https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX 

      JAAR 2: https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS 

 

 

Algemene mededeling 

Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden. Dit betekent dat het verboden is om 

inloggegevens en/of studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch doet loop je het 

risico dat je account geschorst wordt.  

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of 

van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 

beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt 

het recht om het werk openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is verboden 

om zonder de toestemming van BOEQ documenten van BOEQ of onderdelen daarvan 

fysiek en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het auteursrecht behoudt BOEQ het recht 

voor om schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen.  

https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
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Week 1: Personenvennootschappen: deel 1   
 

Wat moet je lezen? 

J.B. Huizink, Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf, 6e druk, 2020, 

Deventer: Kluwer. 

 

Jurisprudentie 

• HR 6 april 1979, NJ 1980, 34 (Kleuterschool Babbel) 

• HR 26 juni 1981, NJ 1982, 1 (VOF Van den Broek) 

• HR 3 februari 1984, NJ 1984, 386 (Damen/Geho) 

• HR 2 september 2011, NJ 2012, 75 (Dierenartspraktijk) 

• HR 15 maart 2013, NJ 2013, 290 (Biek Holding/X c.s.) 
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HR Kleuterschool Babbel  

Relevantie: In dit arrest wordt een criterium gegeven voor het antwoord op de vraag of een 

bepaalde onrechtmatige gedraging rechtens geldt als een onrechtmatige daad van een 

rechtspersoon. Voor de toerekening van onrechtmatige daden van vennoten aan de maatschap 

wordt aansluiting gezocht bij deze maatstaf (Huizink 2020, p. 31).  

 

De maatstaf komt er op neer dat gedragingen van natuurlijke personen aan een rechtspersoon 

(of maatschap) kunnen worden toegerekend als onrechtmatige daad van de rechtspersoon, 

wanneer zij in het maatschappelijk verkeer als gedragingen van die rechtspersoon (of 

maatschap) hebben te gelden.  

 

Relevante feiten: De kleuterscholen “Babbel” en “Knabbel” hebben een plat dak, gebouwd 

door timmerbedrijf en aannemer Reuvers Houtbouw BV (hierna: Reuvers) in opdracht van de 

Stichting tot Steun Openbaar Kleuteronderwijs Ittersum. Het dak van een van deze scholen is 

ingestort.  

Wethouder van onderwijs van de gemeente Zwolle heeft in een interview uitlatingen gedaan 

die naderhand onjuist bleken te zijn. De wethouder legde meteen de schuld bij de aannemer die 

de houtconstructie heeft vervaardigd. Dit komt zo op de tv, op de radio en in de krant. Enige 

tijd later wordt vastgesteld dat Reuvers geen blaam treft. Reuvers vordert schadevergoeding 

van de gemeente Zwolle op grond van onrechtmatige daad, wegens het oordeel dat de 

uitlatingen van de wethouder schade heeft toegebracht aan zijn bedrijf.  

Rechtsvraag: Kan een gemeente worden aangesproken voor de gedragingen van een 

wethouder die een onrechtmatige daad hebben opgeleverd in de zin van art. 6:162 BW? (Een 

wethouder is geen orgaan van de gemeente).  

Beoordeling door de Hoge Raad: De vordering is door de rechtbank afgewezen. Dit vonnis is 

in hoger beroep door het gerechtshof bekrachtigd.  

Voor dit arrest was de opvatting dat rechtspersonen slechts door gedragingen van organen zelf 

onrechtmatig kunnen handelen. In dit arrest breekt de Hoge Raad met deze opvatting. De Hoge 

Raad heeft geoordeeld dat de gedragingen van de wethouder een onrechtmatige daad van de 

gemeente kunnen opleveren, wanneer zij in het maatschappelijk verkeer als gedragingen van 

de gemeente hebben te gelden. Daarvoor is niet beslissend of de wethouder in de Gemeentewet 

als orgaan van de gemeente wordt erkend. Voldoende is dat de wethouder in functie heeft 

gehandeld.  
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Belangrijke rechtsoverwegingen:  

1e rechtsoverweging  De maatstaf voor de toerekening van onrechtmatige daden van 

gedragingen van natuurlijke personen aan de 

maatschap/rechtspersoon 

“(…) De gedragingen van een wethouder kunnen immers ook dan 

een onrechtmatige daad van de Gemeente opleveren, wanneer zij in 

het maatschappelijk verkeer als gedragingen van de gemeente 

hebben te gelden. Aangenomen moet worden dat dit het geval is, 

wanneer de gedragingen van een wethouder van onderwijs bestaan 

in het doen van uitlatingen in zijn hoedanigheid ter zake van de 

aansprakelijkheid voor gebreken in de bouw van een in de gemeente 

gevestigde kleuterschool. Op dit punt behoort 's Hofs arrest derhalve 

te worden vernietigd.” 
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HR VOF Van den Broek  

Relevantie: Het handelsregister beoogd derden te beschermen. In het handelsregister staan bijv. 

de rechtsvorm van de onderneming, gegevens omtrent personen die bevoegd zijn de 

onderneming te binden, eventueel de statutaire regeling en financiële gegevens. In art. 25 

Handelsregisterwet 2007 is de bescherming van derden tegen onjuiste informatie in het 

handelsregister geregeld.  

 

In dit arrest is bepaald dat een onbevoegd handelende vennoot niet zelf een beroep kan doen op 

art. 25 Handelsregister, als zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid stond ingeschreven in het 

handelsregister.  

Relevante feiten: Van Willigen Vuren en VOF Van den Broek zijn een 

aannemingsovereenkomst aangegaan. De overeenkomst is ondertekend door de directeur van 

Van Willigen Vuren en door Van den Broek. De overige vennoten van VOF Van den Broek 

zijn het echter niet eens met de overeenkomst. In de samenwerkingsovereenkomst met de 

vennoten is echter besloten dat er voor rechtshandelingen met een belang van boven de f 50.000 

een handtekening is vereist van twee vennoten. Deze beperking is ingeschreven in het 

Handelsregister.  

Van Willigen Vuren stelt dat Van den Broek aansprakelijk is voor de schade. Zij voert daartoe 

aan dat Van den Broek instond namens de VOF voor zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid, 

wat achteraf bleek te ontbreken.  

Van den Broek voert aan dat Van Willigen had moeten weten dat Van den Broek niet 

vertegenwoordigingsonbevoegd was, aangezien dit in het Handelsregister was gepubliceerd. 

Hij beroept zich dus op de juistheid van het handelsregister.  

Rechtsvraag: Kan de vennoot in een vof die onbevoegdelijk handelde namens de vof, ter 

ontkoming aan eigen aansprakelijkheid, een beroep doen op art. 31 Handelsregisterwet (oud) – 

nu art. 25 Handelsregisterwet – wanneer zijn vertegenwoordigingsonbevoegdheid uit het 

handelsregister kenbaar was?  

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad oordeelt ontkennend op de bovenstaande 

rechtsvraag. De Hoge Raad oordeelde dat de vennoot in een vof die onbevoegdelijk namens de 

vof handelt, ter ontkoming aan eigen aansprakelijkheid, niet een beroep kan doen op art. 25 

Handelsregisterwet, wanneer zijn onbevoegdheid uit het handelsregister kenbaar was. De 

inschrijving heeft wel als gevolg dat de vof niet wordt gebonden. De onbevoegd handelende 

vennoot is dus persoonlijk aansprakelijk jegens de wederpartij.  
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Belangrijke rechtsoverwegingen:  

O. omtrent dit 

middel:  

De vennoot die onbevoegd handelt, kan niet zelf een beroep doen 

op de juistheid van het handelsregister ter ontkoming van 

persoonlijke aansprakelijkheid.  

“Aan de juistheid ervan staat ook niet in de weg dat de beperking 

van de bevoegdheid van Van den Broek om de vennootschap onder 

firma te verbinden in het Handelsregister was ingeschreven. Deze 

inschrijving had wel tot gevolg dat de vennootschap niet door het 

contract van 13 juli 1978 werd gebonden, maar niet dat Van den 

Broek zich tegenover Van Willigen Vuren op de ingeschreven 

beperking kan beroepen. Een vennoot die tegenover een partij die 

met de vennootschap onder firma wil contracteren, in strijd met de 

waarheid de indruk wekt dat hij volledig bevoegd is om de 

vennootschap bij het aangaan van dit contract te 

vertegenwoordigen, kan zich tegenover de wederpartij die van de 

beperking van zijn — des vennoots — bevoegdheid om de 

vennootschap te verbinden niet op de hoogte is, niet erop beroepen 

dat deze die beperking uit het Handelsregister te weten had kunnen 

komen. Ook als die vennoot zelf bij het aangaan van het contract zich 

niet van de beperking van zijn bevoegdheid bewust was, zal hij de 

gevolgen van de door hem gewekte schijn van 

vertegenwoordigingsbevoegdheid voor zijn rekening moeten nemen. 

(…)” 
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HR Damen/Geho  
 

Relevantie: Dit arrest geeft invulling aan art. 31 lid 3 (oud) Handelsregisterwet, het huidige 

art. 25 lid 3 Handelsregisterwet 2007. Art. 25 lid 3 Handelsregisterwet beschermt derden tegen 

onvolledige of onjuiste inschrijvingen. De derde kan zich op bescherming beroepen tegenover 

degene aan wie de onderneming toebehoort alsmede tegenover alsmede tegenover degene die 

enig feit heeft opgegeven of gehouden is enig feit op te geven.  

 

Uit dit arrest volgt dat het niet noodzakelijk is dat de derde daadwerkelijk het handelsregister 

heeft geraadpleegd.  

 

Relevante feiten: Damen is eigenaar van café ’t Brouwertje dat hij in oktober 1979 verkoopt. 

Hij laat zich echter pas in augustus 1980 uitschrijven bij het handelsregister als eigenaar. 

Groothandel Geho ontvangt in februari 1980 een bestelling op naam van café ’t Brouwertje 

voor een partij glaswerk. Als betaling uitblijft van de verkochte en geleverde goederen vordert 

Geho betaling van Damen. Damen ontkent die goederen van Geho te hebben gekocht. In het 

Handelsregister stond ten tijde van de koopovereenkomst vermeld dat Damen in februari 1980 

eigenaar was van het café.  

 

• Geho stelt dat art. 25 lid 3 Handelsregisterwet van toepassing is: een feit dat niet in het 

Handelsregister stond kan aan derden niet worden tegengeworpen wanneer de derde van dit 

feit onkundig is.  

• Damen stelt dat Geho geen beroep kan doen op art. 25 lid 3 Handelsregisterwet, omdat 

Geho ten tijde van het aangaan van de koopovereenkomst het Handelregister niet had 

geraadpleegd.  

 

Rechtsvraag: Kan er een beroep worden gedaan op art. 25 lid 3 Handelsregisterwet 2007 

wanneer het handelsregister niet is geraadpleegd?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Geho wordt in het gelijk gesteld. De Hoge Raad overweegt 

dat art. 25 lid 3 Handelsregister 2007 van toepassing is. Het belang van het handelsverkeer kent 

een ruime werking toe aan art. 25 lid 3 Handelregister. Inschrijvingsplichtigen kunnen derden 

de onjuistheid of onvolledigheid van de inschrijving niet tegenwerpen, ongeacht of die derden 

het handelsregister hebben geraadpleegd.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

r.o. 3.2 Uitleg van art. 25 lid 3 Handelsregisterwet 2007 

“De in die bepaling genoemde inschrijvingsplichtigen kunnen aan de daar 

bedoelde derden de onjuistheid of onvolledigheid van de inschrijving niet 

tegenwerpen – moeten dus de ingeschreven gegevens tegen zich laten gelden 

– ongeacht of die derden in vertrouwen op de inschrijving hebben gehandeld 

dan wel eerst later het handelsregister hebben geraadpleegd.  

 



Arrestanalyses week 1 Vennootschappen en rechtspersonen 2020-2021 

8 

 

HR Dierenartspraktijk  
 

Relevantie: In dit arrest wordt een goed overzicht gegeven van de vereisten (en invulling 

daarvan) voor een maatschap:  

• Overeenkomst  

• Samenwerking: gelijkheid/gelijkwaardigheid (affectio societatis) – de bedoeling van 

partijen om op voet van gelijkheid samen te werken  

• Verdeling van voordeel  

• Inbreng  

Dit staat ook genoemd in de conclusie van de A-G onder punt 1.6.2. Daarnaast komt de Hoge 

Raad tot de conclusie dat een overeenkomst van maatschap ook stilzwijgend tot stand kan 

komen. Er moet dan gekeken worden naar de tussen partijen bestaande feitelijke situatie.  

 

Relevante feiten: Een aantal dierenartsen hebben een samenwerking. Tussen deze partijen is 

een geschil ontstaan over de juridische kwalificatie van de samenwerking en de daaruit 

volgende financiële aanspraken. Fuch c.s. stellen dat er sprake is van een maatschap. Van den 

Eijnde weerspreekt dit. De rechtbank heeft geoordeeld dat sprake was van een maatschap. Het 

hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Er ontbrak echter een schriftelijk contract.  

 

Rechtsvraag: Kan een maatschap stilzwijgend tot stand komen?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: In het eerste onderdeel van het cassatiemiddel wordt aan de 

orde gesteld of het hof het bestaan van een maatschap tussen partijen op de juiste wijze heeft 

vastgesteld. Het onderdeel klaagt namelijk dat het hof alleen heeft beoordeeld hoe de destijds 

feitelijke situatie beoordeeld moet worden, terwijl voor het bestaan van een maatschap in de 

eerste plaats is vereist dat partijen een overeenkomst hebben gesloten.   

 

De Hoge Raad gaat niet mee met deze beredenering. Het onderdeel gaat eraan voorbij dat waar 

een schriftelijk contract ontbreekt, de totstandkoming van een overeenkomst mede kan worden 

afgeleid uit een tussen partijen op enig moment feitelijke situatie. In casu ligt het voor de hand 

dat er tussen partijen een stilzwijgende overeenkomst bestaat waarin vennoten in 

maatschapsverband samen werken.  
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Belangrijke rechtsoverwegingen:  

A-G, punt 

1.6.2 

De verschillende elementen/vereisten van een maatschap (dit kun je 

gebruiken als geheugensteuntje) 

HR, r.o. 3.6.3 De totstandkoming van een overeenkomst kan ook stilzwijgend tot 

stand komen 

“(…) kwalificatievraag voorafgaande vraag of partijen een overeenkomst 

van maatschap hebben gesloten. Het ziet eraan voorbij dat, temeer waar 

een schriftelijk contract ontbreekt, de totstandkoming van een 

overeenkomst, (…) mede kan worden afgeleid uit een tussen partijen op 

enig moment bestaande feitelijke situatie.  

HR, r.o. 3.9.2 Er  was sprake van een overeenkomst, omdat zij afspraken hadden 

gemaakt over de winstverdeling 

“ (…) voor het antwoord op de vraag of partijen als vennoten deelden in 

het door hun gezamenlijke inspanningen behaalde voordeel, het al dan niet 

bestaan van een winstverdelingsregeling beslissend is. Voldoende is dat zij 

gezamenlijk gerechtigd waren tot (een deel van) de winst.” 
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HR Biek/Holding 
 

Relevantie: In dit arrest heeft de Hoge Raad overwogen dat zaakscrediteuren zich kunnen 

verhalen op het gemeenschapsvermogen. Daarnaast heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het 

gemeenschapsvermogen een afgescheiden vermogen vormt. Een afgescheiden vermogen leidt 

er toe dat sommige crediteuren moeten dulden dat anderen als eerste het afgescheiden vermogen 

mogen uitwinnen. Ook heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de individuele maten jegens de 

wederpartij persoonlijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van de verplichtingen die 

voortvloeien uit de overeenkomst die de wederpartij met de maatschap heeft gesloten.  

 

Relevante feiten: Advocaat X heeft verschillende werkzaamheden verricht voor Biek. Biek 

heeft deze opdrachten verstrekt aan een maatschap waarin advocaat X als maat deelneemt. Biek 

verwijt advocaat X dat hij beroepsfouten heeft gemaakt en dagvaardt advocaat X en de andere 

maten in privé. Biek stelt dat de leden van de maatschap op grond van art. 7:407 lid 2 BW ieder 

voor het geheel aansprakelijk zijn voor de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst 

van opdracht.  

 

Biek heeft de individuele maten gedagvaard. Het hof komt tot het oordeel dat bij de dagvaarding 

van de gezamenlijke maten die personen dienen te worden gedagvaard die ten tijde van de 

dagvaarding als maat in de maatschap deelnemen. In het onderhavige geval waren de 

gedagvaarde advocaten niet persoonlijk maten in de maatschap, maar namen hun 

praktijkvennootschappen als maat deel aan de maatschap. Het hof wijst de vorderingen af.  

 

Aansprakelijkheid op drie manieren 

Uit het arrest volgt dat een schuldeiser drie opties heeft om zijn schuldenaar aansprakelijk te 

stellen voor de vorderingen die voortvloeien uit een door de maatschap aanvaarde opdracht.  

1. De opdrachtgever kan vorderingen instellen tegen de maatschap als zodanig, waarbij de 

schade kan worden verhaald op het afgescheiden vermogen van de maatschap.  

2. De opdrachtgever kan de individuele maten op grond van art. 7:407 lid 2 BW aansprakelijk 

stellen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst maat zijn. Dat artikel bepaalt 

namelijk dat indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, ieder 

van hen voor het geheel aansprakelijk is ter zake van een tekortkoming in de nakoming. De 

schade kan in dat geval worden verhaald op het privévermogen van deze maten. 

3. De opdrachtgever kan de persoon met het oog op wie de opdracht is verleend – de feitelijk 

opdrachtnemer – hoofdelijk aansprakelijk stellen op grond van art. 7:404 BW. In dit geval 

kan de schade verhaald worden op het privévermogen van deze persoon.  

 

Rechtsvraag: Heeft Biek de juiste persoon gedagvaard en kunnen de maten persoonlijk worden 

aangesproken?  

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad komt tot een ander oordeel. De Hoge Raad 

stelt voorop dat een maatschap geen rechtspersoonlijkheid heeft en dat de individuele maten 

jegens de wederpartij persoonlijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van verplichtingen van 

de maatschap die voortvloeien uit een overeenkomst die is gesloten met de maatschap op grond 
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van art. 7:407 BW. In casu heeft Biek de maten persoonlijk (dus hier in het vermogen van de 

praktijkvennootschap) aangesproken op schadevergoeding. De mogelijkheid om de maatschap 

zelf aan te spreken op schadevergoeding, doet niet af van de mogelijkheid om de maten 

persoonlijk aan te spreken.  

 

Volgens de Hoge Raad zijn de vorderingen van Biek ingesteld tegen de individuele maten en 

niet slechts tegen de maatschap. Dat Biek de partijen verkeer heeft vermeld, staat niet in de weg 

van een geslaagde vordering: indien de eiser slordig is geweest behoort de rechter in beginsel 

gelegenheid te geven om de juiste personen alsnog in het geding te betrekken op de voet van 

art. 118 Rv.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

r.o. 3.4.2 De opdrachtgever kan de individuele maten op grond van art. 7:407 lid 

2 BW aansprakelijk stellen die ten tijde van het sluiten van de 

overeenkomst maat zijn (manier 2). 

“De maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid. Indien een overeenkomst 

wordt gesloten met een maatschap, zijn daarom de individuele maten jegens 

de wederpartij persoonlijk aansprakelijk voor de nakoming van daaruit 

voortvloeiende verplichtingen van de maatschap. Is sprake van een 

tekortkoming in de nakoming van een deelbare prestatie, dan zijn de maten 

aansprakelijk voor gelijke delen (art. 7A:1679-1681 BW). Ingeval evenwel, 

zoals hier (zie hiervoor in 3.1 onder (i)), sprake is van een door de 

maatschap aanvaarde opdracht, dan is op grond van art. 7:407 lid 2 BW 

iedere maat jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor het geheel. De 

persoonlijke aansprakelijkheid jegens de contractuele wederpartij op grond 

van deze artikelen blijft bestaan indien de maat uittreedt.” 

r.o. 3.4.2 

 

De opdrachtgever kan vorderingen instellen tegen de maatschap als 

zodanig, waarbij de schade kan worden verhaald op het afgescheiden 

vermogen van de maatschap (manier 1). Het gemeenschapsvermogen 

vormt een afgescheiden vermogen.  

“Vorderingen uit een overeenkomst die met een maatschap is aangegaan, 

kunnen ook worden ingesteld tegen de maatschap als zodanig (en in dat 

geval bij toewijzing worden verhaald op het vermogen van de maatschap, 

dat een afgescheiden vermogen vormt .” 

r.o. 3.4.2 

 

Conclusie van de Hoge Raad 

“De schuldeisers van de maatschap hebben dus zowel de mogelijkheid van 

het aanspreken van de gezamenlijke maten (met de mogelijkheid van verhaal 

op het maatschapsvermogen) als van het aanspreken van individuele 

(rechts)personen die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst partij 

waren (met de mogelijkheid van verhaal op hun privévermogens).” 

 

 


