ERRATUM BIJ FINANCIE
ERING VOOR HET MKB, 6e druk / 1e oplage
Opmerking: Er is een wetsvoorstel geweest tot wijziging van een aantal ondernemingsvormen. De wijzigingen
en aanvullingen zijn - achteraf te voorbarig - in Financiering mkb al behandeld. Het betreft ondeer andere de
ondernemingsvorm VOF. Deze zou Open
nbare vennootschap (OV) gaan heten. De Maatschap zo
ou een Stille
vennootschap (SV) worden. En er was sp
prake van twee nieuwe vormen: Openbare vennootschaap met
rechtspersoonlijkheid (OVR) en Comman
nditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid (CVR).
In verband met het intrekken van het weetsvoorstel moeten deze wijzingen worden teruggedraaaid. Dat wordt in
dit erratum per bladzijde aangegeven.
ALGEMENE INSTRUCTIE:
- Lees ‘Vennootschap onder firma’ waar ‘Openbare vennootschap’ staat en lees ‘VOF’ waar ‘OV
V’ staat;
- Lees ‘Maatschap’ waar ‘Stille vennootscchap’ staat en lees ‘Maatschap’ waar ‘SV’ staat;
- Schrap alle vermeldingen en tekst over OVR en CVR.

Leerboek Financiering voor het mk
kb, Isbn 978 90 6355 2848
Inhoudsopgave (blz. 5): § 2.2.3 SV wordt
w
De maatschap
§ 2.2.4 OV wordt
w
De vennootschap onder firma (VOF)
Inhoudsopgave (blz. 6): § 3.1.1 OVR en CVR: paragraaf vervalt
§ 2.1.2, blz. 37: plak de nieuwe pagin
na met alle wijzigingen in het boek
blz. 38, middenin: OV wordt VOF
V
§ 2.2.3, blz. 44: plak de nieuwe pagin
na met de wijzigingen in het boek
§ 2.2.4, blz. 45: plak de nieuwe pagin
na met de wijzigingen in het boek
blz. 46: OV wordt VOF (4x)
blz. 47, middenin: openbare vennootschap
v
wordt vennootschap onder firma
blz. 48: OV wordt VOF (5x)
blz. 49: Kopje: Voor- en nade
elen VOF én in de tekst OV wordt VOF (2x)
§ 2.2.4, blz. 50: OV wordt VOF (4x)
blz. 51: OV wordt VOF (3x)
§ 2.2.6, blz. 52: Kopje Stille vennoots
schap wordt Maatschap én SV wordt maatschap (6xx)
blz. 52: Kopje Openbare vennootschap wordt Vennootschap onder firma
blz. 53: OV wordt VOF (6x) én
é onderin SV, OV wordt maatschap, VOF
§ 2.3.1, blz. 54 en deels 55: Tekst ove
er OVR en CVR vervalt
§ 2.3.2, blz. 59, onderin: OV en de OV
VR wordt VOF
blz. 60, bovenin: Vervalt: Dit laatste geldt ook voor de vennoten van de OVR en
n CVR.
§ 2.3.8, blz. 69, onderin: OVR wordt VOF
V
(2x)
§ 2.4.1, blz. 73, Kopje: De nettowinst van VOF en CV
§ 3.1.1, blz. 78, onderin: OV, CV, OV
VR of CVR wordt VOF of CV
§ 3.2.1, blz. 89, bovenin: OV, OVR, CV
C of CVR wordt VOF of CV
§ 3.2.2, blz. 90, bovenin: OV, OVR, CV
C of CVR wordt VOF of CV
blz. 91: OV wordt VOF (3x)
§ 3.2.4, blz. 92, middennin: OV, OVR
R, CV of CVR wordt VOF of CV én OV wordt VOF (2
2x)
§ 4.4.4, blz. 129, onderin: OV of OVR
R wordt VOF
Trefwoordenregister, blz. 192 e.v.: Ve
ertaal volgens de algemene instructie in bovenstaa
and kader.

Werkboek Financiering voor het mkb, Isbn 978 90 6355 2947
2.2 - blz. 32: Kopje: Openbare vennootschap wordt Vennootschap onder firma
blz. 32: openbare vennootschap wordt vennootschap onder firma (2x)
blz. 33: stille vennootschap wordt maatschap (4x) én OV wordt VOF
blz. 35: SV wordt maatschap én OV wordt VOF (4x)
2.3 - blz. 36: Vraag 1 over OV en OVR vervalt én bij vraag 2 CVR wordt stichting
blz. 38: CVR wordt eenmanszaak én vraag 1 OVR en 2 CVR vervallen
2.4 - blz. 41, bovenin: OVR wordt VOF (2x)
blz. 43: OV wordt VOF
3.1 - blz. 47, middenin: OV wordt VOF
blz. 43: OV wordt VOF
3.2 - blz. 50, onderin: OV wordt VOF.

Uitwerkingen leer- en werkboek Financiering voor het mkb, Isbn 978 90 6355 4941
Uitwerkingen Leerboek:
- Maak in hoofdstuk 2 (blz. 14) de vertaalslag volgens de algemene instructie in het kader van blz. 1.
- § 2.3.8, blz. 17: 2.3.1. 1 t/m 5 vervallen
- Maak in hoofdstuk 3 (blz. 24) de vertaalslag volgens de algemene instructie in het kader van blz. 1.
Uitwerkingen Werkboek:
2.3 - blz. 63: Meerkeuzevraag 1 vervallen
blz. 63: Juist-onjuistvraag 1 en 2 vervallen

soorten
vennootschappen

geen
rechtspersoon

wel
rechtspersoon

Bij de vennootschappen onderscheiden we:
• de besloten vennootschap;
• de naamloze vennootschap.
Of een onderneming wel of geen rechtspersoon is, houdt verband met
de rechtsvorm.
Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn:
• de eenmanszaak;
• de stille maatschap en de openbare maatschap;
• de vennootschap onder firma (VOF);
• de commanditaire vennootschap (CV).

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid zijn:
• de besloten vennootschap (BV);
• de naamloze vennootschap (NV);
• de coöperatie (coöp).
Opmerking
• Naast de hiervoor genoemde ondernemingsvormen bestaan er
niet-commerciële organisaties die ook rechtspersoonlijkheid
hebben. Dat zijn de vereniging en de stichting.

rechtsvorm

In onderstaand cirkeldiagram is weergegeven hoe in Nederland de ondernemingen naar ondernemingsvorm of rechtsvorm zijn verdeeld:
overige 5%
VOF 10%

eenmanszaak 55%
BV 30%

Totaal aantal
ondernemingen in
Nederland: 700 000

In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in op het verschil tussen
bovengenoemde ondernemingsvormen.
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gedeelde
aansprakelijkheid

behalve bij volmachten aan elkaar en bij gezamenlijke transacties of
handelingen.
In principe geldt bij de stille en de openbare maatschap dus een
gedeelde aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat elke maat aansprakelijk
is voor een gelijk deel van de schulden van de maatschap. Voorwaarde is
dat de gedeelde aansprakelijkheid aan de zakenrelatie bekend is.
Anders geldt de hoofdelijke aansprakelijkheid waarbij privé-vermogen
kan worden opgeëist en de schuldeiser zelf kan bepalen bij welke maat
hij zijn vordering opeist.
Oprichting
Een maatschap kan zowel mondeling als schriftelijk worden opgericht.
Afspraken moeten worden gemaakt in een maatschapscontract over
ieders inbreng en de verdeling van de kosten.
Een maatschap moet worden ingeschreven in het handelsregister bij de
Kamer van Koophandel. Dit geldt voor de maatschap zelf, maar ook
voor elk van de maten afzonderlijk. Eveneens moeten ze bij de
gemeente informeren of voor hun bedrijfsactiviteit een vergunning vereist is en zich als zelfstandig ondernemer aanmelden bij de Belastingdienst.
Fiscus
De Belastingdienst beschouwt een maat als een zelfstandig ondernemer
met een eigen bedrijf. Over de inkomsten uit bedrijf of de bedrijfswinst
wordt inkomstenbelasting geheven.
Voor- en nadelen maatschap

voordelen

nadelen

2.2 3

De voor- en nadelen voor de maten afzonderlijk zijn vergelijkbaar met
die van de eenmanszaak. De maatschap biedt echter enkele bijkomende
voordelen, zoals verdeling van bepaalde bedrijfskosten, onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring en de mogelijkheid om in bepaalde
gevallen verkregen opdrachten aan elkaar door te geven.
Een nadeel is de aansprakelijkheid voor eventuele verplichtingen die een
maat is aangegaan. Een nadeel is ook dat een slecht functionerende
maat een negatieve uitwerking kan hebben op het samenwerkingsverband. Ten opzichte van de VOF die hierna wordt besproken, heeft de
stille maatschap als nadeel dat de maten niet onder een gemeenschappelijke naam zaken mogen doen.

KENMERKEN VENNOOTSCHAP
Wat is een vennootschap?
Een vennootschap wordt in de wet gedefinieerd als:
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vennootschap

De overeenkomst tot samenwerking voor gemeenschappelijke
rekening van twee of meer personen, de vennoten, welke
samenwerking is gericht op het behalen van vermogensrechtelijk
voordeel, ten behoeve van alle vennoten door middel van
inbreng door ieder van de vennoten.
De inbreng kan bestaan uit vermogen en/of arbeid. Tot het vermogen
wordt onder meer ook gerekend goodwill of octrooi.
Er zijn vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (VOF en CV) en
met rechtspersoonlijkheid (BV, NV, Coöperatie).

afgescheiden
vermogen

besturend
vennoot

Afgescheiden vermogen
Elke vennootschap heeft een afgescheiden vermogen. Dat betekent dat
een vennoot, zolang hij vennoot is, niet vrij kan beschikken over zijn
aandeel in het gemeenschappelijk bezit van de vennootschap.
Bestuur
Iedere vennoot is automatisch besturend vennoot, tenzij dit in de overeenkomst anders is geregeld. De bestuursbevoegdheid geldt voor alle
rechtshandelingen die tot de normale werkzaamheden kunnen worden
gerekend, zoals personeel aannemen, bedrijfsmiddelen aanschaffen,
offertes uitbrengen en opdrachten aannemen.
Aansprakelijkheid
In beginsel is elke vennoot aansprakelijk voor de rechtshandelingen van
een medevennoot. Hoe de feitelijke aansprakelijkheid is, is onder meer
afhankelijk van de vraag of de vennootschap rechtspersoon is. Daarnaast kan de overeenkomst nog bepalingen bevatten die aansprakelijkheid in bepaalde gevallen uitsluit of beperkt.

2.2 4
VOF

DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA (VOF)
Een vennootschap onder firma (VOF) is een onderneming met
twee of meer eigenaren, die onder een gemeenschappelijke
naam een bedrijf uitoefenen.
Eigendom en leiding
Kenmerk van de VOF is dat de vennoten onder een gemeenschappelijke
handelsnaam hun bedrijf uitoefenen. Bijvoorbeeld Janssen & Co, Firma
De Wit & Zn., Salon Beauty of Skinny badkleding. (Daarin lijkt de VOF
op een openbare maatschap.) De eigendom is gemeenschappelijk,
maar hoe de leiding is verdeeld is afhankelijk van de afspraken die de
vennoten hebben gemaakt.
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