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Personenvennootschappen  
(maatschap, vof, cv)  

incl. fiscale aspecten 

 

Prof. mr. J.B. Wezeman 

Mr. dr. J.A. Booij 

 
 

│15 juni 2023 │6 PO NOvA / 6 PE KNB│ 

│ fysiek op locatie + via livestream │ 

│€ 425,- [fysiek] / € 375,- [livestream] │ 

 

● 

De laatste jaren is er, mede door belangrijke jurisprudentie van de 

Hoge Raad, in toenemende mate belangstelling voor de personen-

vennootschap als rechtsvorm van ondernemingen. De personenven-

nootschap (maatschap, vof, commanditaire vennootschap) is een 

laagdrempelige rechtsvorm waarbij zonder al te veel formaliteiten 

in samenwerking een onderneming kan worden gestart. Er zijn in 

Nederland circa 240.000 personenvennootschappen. Een groot deel 

daarvan is werkzaam in het MKB. 

 

De wettelijke regeling van de personenvennootschap is summier en 

verspreid over Boek 7A van het BW en het Wetboek van Koophan-

del. Van grote betekenis voor personenvennootschappen is de door-

werking van de algemene en bijzondere leerstukken van het 
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verbintenissenrecht (bijv. op het terrein van vertegenwoordiging en 

aansprakelijkheid) en het goederenrecht (bijv. de gevolgen van in-

breng en aan de verhaalspositie van schuldeisers van de personen-

vennootschap en van de vennoten privé). Een bijzonderheid is dat 

de personenvennootschap naar huidig recht weliswaar geen rechts-

persoonlijkheid bezit maar in de jurisprudentie wel een vergaande 

‘zelfstandigheid’ heeft gekregen (zo kan een personenvennootschap 

bijv. bestuurder zijn van een BV en ook als zodanig failliet worden 

verklaard). Ook op fiscaal terrein zien we een zekere zelfstandigheid 

van personenvennootschappen, hoewel zij voor de belasting van 

winst ‘fiscaal transparant’ zijn. 

 

Tijdens deze praktijkcursus wordt allereerst uitgebreid ingegaan op 

de burgerrechtelijke en vennootschapsrechtelijke aspecten van 

maatschap, vof en cv. Daarbij komt o.a. aan bod waar de grenzen 

liggen van de vrijheid van de vennoten om hun onderlinge verhou-

ding naar eigen inzicht te regelen en op welke wijze vennoten jegens 

derden hun aansprakelijkheidsrisico’s kunnen begrenzen. In het 

tweede deel van de cursus wordt ingegaan op een aantal belangrijke 

fiscale aspecten van de personenvennootschap. Ook wordt aandacht 

besteed aan het in oktober 2022 door het ministerie van Justitie en 

Veiligheid openbaar gemaakte consultatie-wetsontwerp Wet moder-

nisering personenvennootschappen), waarin belangrijke wijzigings-

voorstellen zijn opgenomen. 

 

● 

Aan de hand van actuele jurisprudentie en concrete voorbeelden ko-

men o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: 

 

- kenmerk en oprichtingseisen personenvennootschap 

- inbrengverplichting, vennootschapsvermogen 
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- interne organisatie, beheersbevoegdheden 

- winst- en verliesafspraken 

- deelname aan het rechtsverkeer, vertegenwoordiging 

- interne en externe aansprakelijkheid van vennoten 

- bijzondere positie commanditaire vennoot 

- verhaalsrechten van schuldeisers (afgescheiden vermogen, be-

slagmogelijkheden 

- toetredings- en uittredingsmogelijkheden, vermogensbedin-

gen 

- gevolgen van partiële of algehele ontbinding 

- tweede voorontwerp Wet modernisering personenvennoot-

schappen 

- personenvennootschap en inkomstenbelasting, vennoot-

schapsbelasting, loonheffing, omzetbelasting 

- fiscale aspecten van toe- en uittreding van vennoten 

- fiscale aansprakelijkheid van vennoten 

 

● 

Deze cursus wordt verzorgd door Prof. mr. Jan Berend Wezeman, 

hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, 

en Mr. dr. Arnaud Booij, fiscaal advocaat te Haarlem. 
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● 

Datum en tijdstip: donderdag 15 juni 2023, tussen 9.30-17.00 

Opleidingspunten: 6 PO NOvA / 6 PE KNB, zowel bij fysieke als 

online deelname. 

Doelgroep: advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, fiscalisten 

Cursuslocatie: fysieke deelname op locatie Novotel Amsterdam, 

Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam (op 5 min. loopafstand 

van trein-/tramstation Amsterdam RAI). 

Cursusprijs: € 425,- ex. btw (deelname fysiek, incl. lunch) / € 375,- 

ex. btw (deelname livestream). 

  

● 

Aanmelden/vragen 

per e-mail info@edulawopleidingen.nl 

via de website www.edulawopleidingen.nl (‘Aanmelden’ in menu) 

of telefonisch 06 10 29 72 28 
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