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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 aan 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/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
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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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Onderwerp 1: Wat zijn personenvennootschappen?  

Dit vak gaat over personenvennootschappen en rechtspersonen. Dit zijn samenwerkingsvormen 

voor beroep en bedrijf. Voorbeelden zijn een bv of een vof. Het recht biedt verschillende 

vormen om het economische ondernemerschap vorm te geven. Dit vak wordt verdeeld in 

personenvennootschappen welke geen rechtspersoonlijkheid hebben, en rechtspersonen welke 

wel rechtspersoonlijkheid hebben.  

 

Welke personenvennootschappen kennen we?  

Met personenvennootschappen worden de contractuele samenwerkingsvormen bedoeld. Naar 

Nederlands recht worden drie contractuele samenwerkingsvormen onderscheiden:  

• De maatschap;  

• De vennootschap onder firma (vof);  

• De commanditaire vennootschap (cv).  

 

Hieronder zullen wij per personenvennootschap de vereisten voor hun ontstaan bespreken.  

 

1. Maatschap (definitie: art. 7A:1655 BW) 

“Maatschap is eene overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets 

in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstaande voordeel met elkander 

te deelen”.  

 

Deze omschrijving bevat de volgende elementen:  

1. Overeenkomst: Er dient een overeenkomst te zijn tussen de verschillende maten. De 

maatschap is een obligatoire duurovereenkomst. De overeenkomst voor een maatschap is 

een consensuele overeenkomst, wat inhoudt dat de enkele wilsovereenstemming voldoende 

is voor haar totstandkoming. Deze overeenkomst kan ook stilzwijgend tot stand komen (zie 

de arrestanalyse van HR Dierenartspraktijk).  

 

2. Samenwerking (‘affectio societatis’; gelijkwaardigheid): Dit staat niet letterlijk in art. 

7A:1655 BW, maar volgt uit de woorden ‘twee of meer personen’. Dit vereiste is van groot 

belang en benadrukt ‘de wil om als compagnon samen te werken’. Er moet sprake zijn van 

een gelijkwaardige samenwerking en de wil om samen als compagnon te werken. Daarom 

sluit de affectio societatis een dienstverband uit. Het is niet mogelijk om tegelijkertijd een 

arbeidsovereenkomst en een maatschap met elkaar te hebben. A kan niet én in dienst van B 

zijn en met betrekking tot diezelfde arbeid in een maatschapsverhouding tot B staan. Er is 

dan immers geen sprake van een gelijkwaardige samenwerking, omdat er dan een 

gezagsverhouding bestaat.  

 

3. Iets in gemeenschap brengen: Inbreng is ook een essentieel element van de 

maatschapsovereenkomst. Zonder inbreng is er geen maatschap. Alle maten moeten iets 

inbrengen. De inbreng kan wel verschillen. Al hetgeen naar economische maatstaven kan 

worden gewaardeerd is vatbaar voor inbreng in een maatschap. Het is ook mogelijk om 

arbeid in te brengen. Inbreng van zaken kan op drie manieren: 
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• Inbreng van eigendom: bij inbreng van eigendom wordt de zaak eigendom van de 

compagnon, omdat de zaak wordt overgedragen aan de maatschap. Er ontstaat een 

gemeenschap. De maten worden daardoor gezamenlijk eigenaar van het ingebrachte 

goed. Waardestijgingen en waardedalingen van de ingebrachte zaken komen voor 

rekening van de maatschap.  

• Inbreng van genot: Wanneer het genot van een zaak wordt ingebracht, wordt de zaak 

geen gezamenlijk eigendom van de maten en wordt de zaak niet overgedragen aan 

de maatschap. Het recht op genot is namelijk geen zaak. Het recht op genot is wel 

een vermogensrecht. De inbreng van genot zal dus wel tot een gemeenschap leiden, 

omdat de gezamenlijke maten gerechtigd zijn tot het genot van de zaak. De maten 

mogen dus de zaak gebruiken. Waardestijgingen en waardedalingen van de zaken 

welke het genot is ingebracht in de maatschap, komen voor rekening van degene die 

de zaken heeft ingebracht. Het maatschapsresultaat wordt dus niet beïnvloed door 

waardestijgingen of waardedalingen.  

• Inbreng van economisch eigendom: Er kunnen ook goederen slechts ‘economisch’ 

worden ingebracht. Zo kan een auto in de maatschap economisch worden 

ingebracht. Ook hier vindt geen overdracht plaats. Het maatschapsresultaat wordt 

echter wel beïnvloed door waardestijgingen of waardedalingen van de ingebrachte 

zaak. Waardestijgingen en waardedalingen van de ingebrachte zaken komen voor 

rekening van de maatschap (zie hier een duidelijk verschil met het inbrengen van 

genot).  

 

4. Oogmerk het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen: Er dient een oogmerk te zijn 

om het voordeel dat behaald wordt door de samenwerking met elkaar te delen. Dit mag ruim 

worden opgevat. Zo valt het verdelen van de winst hieronder, maar ook het verminderen 

van verliezen of het besparen van kosten kan vallen onder ‘oogmerk voordeel te delen’.  

 

Vennootschap onder firma (definitie: art. 7A:1655 BW en art. 16 Wetboek van 

Koophandel) 

“De vennootschap onder eene firma is de maatschap tot uitoefening van een bedrijf onder 

eenen gemeenschappelijke naam aangegaan” 

 

Een vennootschap onder firma is een ‘gekwalificeerde’ maatschap. Naast de vereisten van een 

maatschap volgen er uit art. 16 Wetboek van Koophandel (hierna: WvK) er drie extra vereisten:  

• Gemeenschappelijke naam (openbare maatschap): in de literatuur wordt er een onderscheid 

gemaakt tussen de openbare en de stille maatschap. Een maatschap is openbaar wanneer zij 

naar buiten optreedt onder gemeenschappelijke naam. De vennoten nemen dan onder de 

vlag van het samenwerkingsverband deel aan het rechtsverkeer. Blijft het bestaan van de 

maatschap voor de buitenwereld verborgen, dan wordt er gesproken van een stille 

maatschap. Een vof is een openbare maatschap (maatschap onder gemeenschappelijke 

naam).  

• Bedrijf: er dient sprake te zijn van een bedrijf. In de literatuur is de grens tussen bedrijf en 

beroep vaag. Je mag in ieder geval onthouden dat wordt aangenomen dat artsen, advocaten 



Wekelijkse uitleg van de stof  week 1 Vennootschappen en Rechtspersonen 2020-2021 

5 

 

en notarissen een beroep uitoefenen. Twee elementen waarmee een beroep van een bedrijf 

wordt onderscheiden zijn:  

o De beloning van een beroepsbeoefenaar is een honorarium (ereloon).  

o De beroepsbeoefenaar zou om zijn persoonlijke bekwaamheid, integriteit of 

anderszins door ‘cliënten’ worden benaderd.  

 

Commanditaire vennootschap (art. 19 K) 

Een commanditaire vennootschap is ook een ‘gekwalificeerde’ maatschap. Een commanditaire 

vennootschap is net als een vof onder een gemeenschappelijke naam aangegaan. Bij een 

commanditaire vennootschap worden de vennoten onderscheden in ‘beherende’ vennoten en 

‘stille’ vennoten. Art. 19 K verdeelt ze onder in ‘hoofdelijk verboden vennoten’ en ‘andere 

personen als geldschieters’.  

 

Een commanditaire vennootschap is een vennootschap met één of meer beherende vennoten 

waarbij de beherende vennoten jegens derden ‘hoofdelijk verbonden’ zijn voor verbintenissen 

van de CV en één of meer commanditaire vennoten (ook wel ‘stille vennoten’ genoemd) die 

voor niet meer dan hun inbreng aansprakelijk zijn.  

 

Schema 

Schematisch ziet dit er uit als volgt uit. Wanneer er is voldaan aan de ontstaansvereisten van 

een maatschap, moet er gekeken worden of er sprake is van een maatschap, vof of cv.  

 

 

 

 

 

Maatschap

Stil

Beroep Maatschap

Bedrijf Maatschap

Openbaar

Beroep Maatschap

Bedrijf

Alleen 
beherende 
vennoten

Vennootschap 
onder firma

Beherende en 
stille vennoten 

Commanditaire 
vennootschap
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Onderwerp 2: Het handelsregister  

In Nederland staan de gegevens van de ondernemingen in het handelsregister. De wetgever wil 

met het handelsregister dat iedereen die zaken doet met een onderneming zich op de hoogte kan 

stellen van belangrijke gegevens, zoals de rechtsvorm van de onderneming, gegevens omtrent 

personen die bevoegd zijn de onderneming te binden, eventueel de statutaire regeling en 

financiële gegevens. De regels omtrent het handelsregister worden geregeld in de 

Handelsregisterwet 2007 (hierna: Hregw 2007). De Hrgew 2007 is bedoeld om derden te 

beschermen.  

 

Systematiek  

1. De hoofdregel is dat degene aan wie een onderneming toebehoort, verplicht is tot het doen 

van opgave ter inschrijving in het handelsregister (art. 18 Hrgew 2007).  

2. Een onderneming wordt gedefinieerd in art. 2 Handelsregisterbesluit 2008 (hierna: Hregb 

2008). Daar staat dat van een onderneming sprake is als er een ‘voldoende zelfstandig 

optredende organisatorische eenheid van één of meer personen’ bestaat, ‘waarin door 

voldoende  inbreng van arbeid of middelen, ten behoeve van derden diensten of goederen 

worden geleverd of werken tot stand worden gebracht met het oogmerk daarmee materieel 

voordeel te behalen’. Je mag aannemen dat maatschappen, vennootschappen onder firma 

en commanditaire vennootschappen opgaveplichtig zijn.  

3. Art. 25 Hrgew 2007 beschermt derden tegen onjuiste informatie in het handelsregister: 

• Wanneer de gegevens niet in het handelsregister zijn ingeschreven, of onjuist of 

onvolledig, dan kunnen deze feiten niet tegen derden worden ingeroepen (zie art. 25 

lid 1 en lid 3 Hrgew 2007).  

• Bijvoorbeeld: A heeft de vof gebonden aan een overeenkomst met B. A is volgens 

de samenwerkingsovereenkomst onbevoegd om de vennootschap te 

vertegenwoordigen. Dit is echter niet ingeschreven in het handelsregister. De vof 

kan dus niet onder de overeenkomst uitkomen. Het feit dat A niet 

vertegenwoordigingsbevoegd is kan niet worden tegengeworpen aan B ex art. 25 lid 

1 Hrgew 2007.  

4. De Handelsregisterwet beschermt alleen derden te goeder trouw. Wanneer de derde op de 

hoogte is van bepaalde feiten, dan kan daarop tegenover hem een beroep worden gedaan, 

ook al heeft de verplichte inschrijving niet plaatsgevonden. Dit blijkt uit art. 25 lid 1 Hrgew 

2007: ‘derden die daarvan onkundig waren’. Dit is geen onderzoeksplicht. Echter, als de 

derde weet van het feit ook al is het feit niet ingeschreven, dan kan hij geen beroep doen op 

art. 25 Hrgew 2007.  

 

5. Uitzondering: Zolang de vennootschap onder firma of de commanditaire vennootschap niet 

is ingeschreven, zal de vennootschap ten aanzien van derden worden aangemerkt als 

algemeen voor alle zaken, aangegaan voor onbepaalde tijd en geen der vennoten 

uitsluitende van het recht om voor de firma te handelen en te tekenen (art. 29 WvK). Daaruit 

volgt ook dat art. 25 Hrgew 2007 niet van toepassing is: zie art. 25 lid 4 sub a Hrgew 2007 

(er wordt gerefereerd aan art. 7:811 lid 2 BW, maar dit wetsvoorstel is ingetrokken).  
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Praktisch betekent dit dat ook al is derde niet onkundig waren van een bepaald feit, dat dat 

feit alsnog niet kan worden tegengeworpen aan de derde. Het bewijs dat de derde beter weet 

is niet toegestaan. Dus ook al weet de derde dat A bijv. niet vertegenwoordigingsbevoegd 

is, zolang de vennootschap niet is ingeschreven kan dit feit niet aan de derde worden 

tegengeworpen.  
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Onderwerp 3: Vertegenwoordiging van de personenvennootschap  

In dit onderwerp zullen we het hebben over het vertegenwoordigen van een 

personenvennootschap (maatschap, vof of cv). Dit heeft dus betrekking op het binden van de 

vennootschap in een externe verhouding jegens een derde.  

 

Maatschap  

Vertegenwoordiging 

Een maatschap is geen rechtspersoon. Handelen namens de maatschap betekent dat de 

handelende persoon handelt namens hemzelf en zijn medevennoten. De hoofdregel is dat een 

vennoot slechts bevoegd is namens de maatschap te handelen indien hem daartoe volmacht is 

verleend van iedere vennoot (art. 7A:1679 BW). Uit art. 7A:1679 BW volgt namelijk dat een 

vennoot de overige niet kan verbinden indien deze hem daartoe geen volmacht gegeven hebben.  

 

Bij onbevoegdheid van de handelende vennoot zijn de medevennoten niet gebonden. Bij 

onbevoegd handelen van de vennoot, wordt de onbevoegd handelende vennoot gebonden als 

partij ex art. 7A:1681 BW. Dit is een uitzondering op art. 3:70 BW, want volgens dit artikel is 

de onbevoegd handelende slechts gebonden voor de schade die de schuldeiser lijdt door het 

ontbreken van de volmacht. De onbevoegd handelende vennoot is persoonlijk als partij 

gebonden. 

 

Er bestaan drie uitzonderingen waardoor de maatschap toch gebonden is bij een onbevoegd 

handelende vennoot:  

• Indien de medevennoten een toerekenbare schijn van volmacht hebben gewekt (art. 3:61 lid 

2 BW).  

• Indien de onbevoegd gestelde vertegenwoordigingshandeling is bekrachtigd (art. 3:69 lid 1 

BW).  

• Indien er sprake is van baattrekking (art. 7A:1681 BW). Baattrekking komt niet vaak voor, 

maar er kan sprake zijn van baattrekking als de transactie voordeling blijkt te zijn geweest 

voor de maatschap.  

 

Gebondenheid 

Wanneer de maatschap is gebonden aan de maatschap, zijn de maten voor ieder een gelijk deel 

verbonden voor de schuld ex art. 7A:1680 BW. De wederpartij kan dus elke maat van de 

maatschap voor gelijke delen aanspreken. Naast de persoonlijke aansprakelijkheid van de 

vennoten, is de maatschap zelf ook aansprakelijk. 

 

Op welk vermogen kan de schuldeiser zich verhalen?  

• De maatschap zelf is aansprakelijk. Uit HR Biek Holding blijkt dat de zaakscrediteuren 

(dus de schuldeisers van de maatschap) zich kunnen verhalen op het 

gemeenschapsvermogen én dat het gemeenschapsvermogen een afgescheiden vermogen 

vormt.  

• Gaat het om aansprakelijkheid door een aanvaarde opdracht:  
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o De maten zijn persoonlijk aansprakelijk voor het geheel (art. 7:407 lid 2 BW). Zie 

ook HR Biek Holding 

• Gaat het niet om aansprakelijkheid door een aanvaarde opdracht:  

o De maten zijn ieder aansprakelijk voor gelijke delen (art. 7A:1680 BW).  

 

Vennootschap onder firma  

Vertegenwoordiging 

Een vennootschap onder firma is geen rechtspersoon. Handelen namens de vof betekent dat 

de handelende persoon handelt namens hemzelf en zijn medevennoten. De hoofdregel is dat 

elke vennoot volgens art. 17 lid 1 WvK bevoegd is namens de vennootschap te handelen.  

 

Dit is slechts anders als:  

1. Hij van vertegenwoordigingsbevoegdheid is uitgesloten, art. 17 lid 1 WvK.  

2. De handeling ‘niet betrekkelijk is tot de vennootschap’, art. 17 lid 2 WvK. De vennoten zijn 

ten aanzien van ‘doeloverschrijdende’ handelingen niet bevoegd om de vennootschap te 

vertegenwoordigen. Het doel van de vof beperkt de vertegenwoordigingsbevoegdheid van 

de vennoten.  

3. Het een handeling betreft waartoe de vennoot volgens de overeenkomst onbevoegd is, art 

17 lid 2 WvK. De woorden ‘volgens de overeenkomst’ moeten ruim worden geïnterpreteerd. 

In de samenwerkingsovereenkomst kunnen namelijk beperkingen van de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid worden opgenomen. Zo komt de ‘tweehandtekeningen-

clausule’ veel voor. Dit houdt in dat vennoten slechts tezamen met een of meer andere 

vennoten vertegenwoordigingsbevoegd zijn.  

 

Gebondenheid 

Wanneer de vennootschap is gebonden aan de overeenkomst, zijn de vennoten hoofdelijk 

verbonden voor het geheel (art. 18 WvK). De vennoten kunnen door de wederpartij elk voor 

het geheel worden aangesproken.  

 

Op welk vermogen kan de schuldeiser zich verhalen?  

• De schuldeisers kunnen zich verhalen op het privévermogen van elke vennoot voor het 

geheel.  

• De schuldeisers van de vennootschap kunnen zich verhalen op het gemeenschapsvermogen 

van de vof. Het gemeenschapsvermogen van een vof is een afgescheiden vermogen.  

 

Commanditaire vennootschap  

Vertegenwoordiging 

Een commanditaire vennootschap kent ‘beherende vennoten’ en ‘stille vennoten’. Volgens de 

schakelbepaling van art. 19 lid 2 WvK zijn de bepalingen van de vennootschap onder firma ook 

van toepassing op de beherende vennoten.  

• De regels omtrent vertegenwoordiging van de vof gelden dus ook voor de beherende 

vennoten van de cv. Art. 17 lid 1 en lid 2 en art. 18 WvK zijn dus ook van toepassing op de 

beherende vennoten.  



Wekelijkse uitleg van de stof  week 1 Vennootschappen en Rechtspersonen 2020-2021 

10 

 

• Uit art. 20 lid 2 WvK volgt dat de stille vennoot geen daden van beheer mag verrichten of 

in de zaken van de vennootschap werkzaam mag zijn. Daarmee wordt bedoeld dat zij geen 

handelingen mogen verrichten waardoor tegenover derden de indruk wordt gewerkt dat zij 

beherend vennoot zijn.  

Gebondenheid 

• De beherend vennoten van een commanditaire vennootschap zijn, net als de vennoten van 

een vennootschap onder firma, hoofdelijk verbonden voor de verbintenissen van de 

vennootschap (art. 19 lid 2 jo. 18 K).  

• Op de commanditaire vennoten rust een ‘draagplicht’ voor de verbintenissen van de cv, van 

maximaal hun inbreng in de vennootschap. Dit is een interne aansprakelijkheid. De 

beherend vennoten kunnen regres nemen op de gemeenschap, waaronder de inbreng van de 

stille vennoten. De commanditaire vennoten zijn niet aansprakelijk jegens de wederpartij.  

 

Op welk vermogen kan de schuldeiser zich verhalen?  

• Op het privévermogen van de beherend vennoten.  

• Op het gemeenschappelijk vermogen van de cv. Een cv heeft een afgescheiden vermogen.  

• Een cv met één beherend vennoot heeft een afgescheiden vermogen (HR Hovuma).  

 

 

 

 


