Wegwijzer privaatrechtelijke
rechtspersonen

1 Inleiding
Deze wegwijzer gaat kort in op de verschillende privaatrechtelijke rechtspersonen waar gemeenten
mee kunnen samenwerken. Samenwerking kan bijvoorbeeld in de vorm van het sluiten van een
overeenkomst met een vereniging of deelname van een wethouder aan het bestuur van een stichting.
U vindt in deze publicatie beknopte beschrijvingen van de privaatrechtelijke rechtspersonen, die
gaan over oprichting, inrichting, en aansprakelijkheden.
De wegwijzer is een aanvulling op het onderdeel samenwerking met privaatrechtelijke rechtspersonen binnen de portal overheidsprivaatrecht op vng.nl.
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2 Privaatrechtelijke rechtspersonen
2.1

Stichting
Een stichting wordt veelal opgericht voor het borgen van een ideëel, maatschappelijk of sociaal
doel. Een stichting heeft geen winstoogmerk, dat wil zeggen dat de stichting niet tot doel mag
hebben winst uit te keren aan de oprichters of andere betrokkenen.

		Oprichting
Een stichting wordt bij notariële akte opgericht. In de notariële oprichtingsakte moeten de statuten
worden opgenomen. De invulling en uitwerking van de interne organisatie van de stichting wordt
aan de oprichters overgelaten. Wijzigingen of aanvullingen van de statuten kunnen later alleen bij
notariële akte plaatsvinden.
Een stichting heeft, anders dan een vereniging, geen leden. De inrichting van een stichting is in
grote mate vrij te bepalen. De wet schrijft alleen voor dat een stichting een bestuur heeft. De statuten kunnen daarnaast in meerdere organen voorzien. Zo kan een stichting een raad van toezicht/
raad van commissarissen hebben.
		Inrichting
Het bestuur bestuurt de stichting en heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van
zaken. Alleen als dit in de statuten staat, is het bestuur bevoegd om te besluiten tot onder meer het
aangaan van overeenkomsten tot koop en verkoop van registergoederen, tot het vestigen van een
hypotheek of tot borgstelling (artikel 2:291 BW). Als de statuten deze bevoegdheden niet aan het
bestuur toekennen, is er geen orgaan bevoegd om tot deze handelingen te besluiten. Als dat problemen geeft, dan moeten de statuten worden aangepast (artikel 2:294 BW).
Als er een raad van commissarissen of een raad van toezicht is, houdt deze toezicht op het beleid
van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting.
		Wetsartikelen
• artikel 2:285 - 2:304 BW

2.2

Vereniging
Een vereniging is een privaatrechtelijke samenwerkingsgemeenschap met een beoogd (maatschappelijk) doel. Een belangrijk kenmerk van een vereniging is dat zij leden heeft. Een vereniging mag
winst maken en die gebruiken om haar doel te realiseren. De winst mag niet worden uitgekeerd aan
de leden.

		Oprichting
Een vereniging wordt via een oprichtingsakte bij de notaris opgericht. De wet noemt twee organen
voor de vereniging: het bestuur en de algemene vergadering. In de statuten kan worden bepaald
dat de vereniging nog andere organen heeft, zoals een raad van commissarissen/raad van toezicht.
Een wezenlijk kenmerk van de vereniging is dat de leden vrij zijn om hun lidmaatschap op te
zeggen. Een onopzegbaar lidmaatschap is in strijd met de wet. Wel geeft de wet nadere regels voor
opzegging (artikel 2:36 BW). In de statuten kan de opzegging van het lidmaatschap anders worden
geregeld, mits de vrijheid van uittreding gewaarborgd blijft.
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		Inrichting
De algemene (leden)vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging. In de vereniging
heeft de ALV alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. In de ALV worden besluiten genomen over het voortbestaan en de organisatie van de vereniging. Hieronder vallen bijvoorbeeld statutenwijzigingen, benoeming en ontslag van bestuur,
toetreding en royement van leden en goedkeuring van begrotingen en jaarstukken.
Het bestuur bestuurt de vereniging en heeft dus de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang
van zaken. Uit de statuten moet voortvloeien of en in hoeverre het bestuur bevoegd is te besluiten
tot onder meer het aangaan van overeenkomsten tot koop en verkoop van registergoederen, tot
het vestigen van een hypotheek of tot borgstelling (artikel 2:44 BW). Als de statuten deze bevoegdheden niet aan het bestuur toekennen, is de ALV bevoegd.
Als er een raad van commissarissen is, houdt deze toezicht op het beleid van het bestuur en de
algemene gang van zaken in de vereniging.
2.2.1 Vereniging met volledige en beperkte rechtsbevoegdheid
Er bestaan verenigingen met volledige en met beperkte rechtsbevoegdheid. Beide vormen van de
vereniging hebben rechtspersoonlijkheid. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt
door de notaris opgericht en in de notariële akte moeten de statuten zijn opgenomen. Deze vereniging heeft geen beperkingen om aan het rechtsverkeer deel te nemen.
Een vereniging heeft beperkte rechtsbevoegdheid als de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. Dit wordt ook wel een ‘informele vereniging’ genoemd. De beperkte rechtsbevoegdheid
heeft tot gevolg dat de vereniging geen registergoederen (onroerend goed e.d.) kan kopen, niet
kan erven en dat de bestuurders naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden van
de vereniging.
Als de bestuurders de informele vereniging echter inschrijven in het handelsregister, dan zijn zij
alleen aansprakelijk voor zover de vereniging niet zelf kan voldoen aan haar verplichtingen.
		Wetsartikelen
• artikel 2:26 -2:52 BW

2.3

Coöperatie
Een coöperatie is een bijzondere vereniging, een vereniging met een bedrijf. In principe zijn de
regels die gelden voor de vereniging van toepassing op deze rechtspersoon naast de specifieke
regels voor de coöperatie.
Een coöperatie richt zich op de behartiging van zakelijke belangen van haar leden, zoals het gezamenlijk in- of verkopen van diensten en/of producten. Zij doet dit door met de leden overeenkomsten af te sluiten in het bedrijf dat de coöperatie voor de leden uitoefent. Denk bijvoorbeeld aan
een gemeentelijke ICT-coöperatie die voor de aangesloten gemeenten software ontwikkelt die zij
tegen speciaal tarief kunnen afnemen De leden zijn dus ook de afnemers van het bedrijf van de
coöperatie. De gezamenlijke gemeenten (de coöperatie) zijn eigenaar van de ontwikkelde software.
Leden combineren veelal de rollen van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer.
Een coöperatie wordt opgericht om schaalvoordelen voor de leden te behalen en mag – anders dan
de vereniging – winst uitkeren aan de leden.
		Oprichting
De oprichting van een coöperatie vindt plaats bij notariële akte. De statuten van een coöperatie zijn
nagenoeg gelijk aan die van de vereniging. Alleen moet in de statuten van de coöperatie wel blijken
dat het doel is te voorzien in de bepaalde ‘stoffelijke’ behoeften van de leden door het sluiten van
overeenkomsten in het bedrijf van de coöperatie. Dat bedrijf mag overigens geen verzekeringsbe-
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drijf zijn. Daarvoor moet een onderlinge waarborgmaatschappij worden opgericht.
Opzeggen lidmaatschap
Anders dan bij een vereniging kunnen bij de coöperatie voorwaarden worden verbonden aan de
opzegging van het lidmaatschap. Dit mag slechts in geringe mate de vrijheid van uittreding (een
wezenlijk kenmerk van het lidmaatschap van een vereniging) te beperken. Daarom moeten de voorwaarden worden vastgelegd in de statuten, moet de vrijheid van uittreden behouden blijven en
moeten de voorwaarden in overeenstemming zijn met het doel en de strekking van de coöperatie.
Voorbeelden van dergelijke voorwaarden kunnen zijn de verplichting uittreegeld te betalen of maximering van het aantal uittredingen in een jaar.
		Inrichting
Net als bij de vereniging is de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan. Voor de dagelijkse
gang van zaken wordt een bestuur benoemd, met als voornaamste doel het dienen van de coöperatie. De leden/eigenaren worden nauw betrokken bij de strategie van de coöperatie. Hun rol is toezicht houden en het mede bepalen van de investeringen.
In de statuten kan worden bepaald dat er een raad van commissarissen is, die toezicht houdt op het
beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de coöperatie.
Aansprakelijkheid leden
De leden zijn tegenover de coöperatie aansprakelijk voor tekorten die na ontbinding van de coöperatie blijken te bestaan. De statuten kunnen hiervoor een regeling treffen en de aansprakelijkheid
uitsluiten of beperken. Dit moet wel tot uitdrukking komen in de naam van de coöperatie. De wet
schrijft voor dat de naam van een coöperatie het woord ‘coöperatief’ moet bevatten en dat achter
de naam U.A., B.A. of W.A moet staan, een aanduiding die betrekking heeft op de reikwijdte van de
aansprakelijkheid van leden of oud-leden:
• U.A. betekent ‘uitsluiting van aansprakelijkheid’
• B.A. betekent ‘beperkte aansprakelijkheid’
• W.A. betekent ‘wettelijke aansprakelijkheid’. W.A. wordt opgenomen als alle leden voor gelijke
delen moeten bijdragen in de tekorten van de coöperatie
		Wetsartikelen
• artikel 2:26 -2:52 BW
• artikel 2:53 - 2:63j BW

2.4

Onderlinge waarborgmaatschappij
De onderlinge waarborgmaatschappij, ook vaak ‘de onderlinge’ genoemd, is een bijzondere
vereniging en lijkt erg op de coöperatie. In principe zijn de regels die gelden voor de vereniging
van toepassing op deze rechtspersoon naast de specifieke regels voor de coöperatie en de
onderlinge waarborgmaatschappij.
De onderlinge waarborgmaatschappij mag alleen een verzekeringsbedrijf zijn en moet tot doel
hebben om verzekeringsovereenkomsten met haar leden te sluiten.
Anders dan de vereniging mag de onderlinge waarborgmaatschappij wel haar winst onder haar
leden verdelen.
Oprichting
De oprichting van een onderlinge waarborgmaatschappij vindt plaats bij notariële akte. In de akte
moet zijn opgenomen dat het een onderlinge waarborgmaatschappij is. In de statuten van de
onderlinge waarborgmaatschappij moet staan dat het doel is om met haar leden
verzekeringsover-eenkomsten te sluiten in haar verzekeringsbedrijf.
In de statuten worden daarnaast de verplichtingen van de leden tegenover de onderlinge waarborgmaatschappij opgenomen.
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De onderlinge waarborgmaatschappij kent veelal een kwalitatief lidmaatschap. Dat betekent dat als
je een verzekering afsluit bij deze maatschappij, je automatisch lid bent.
		Inrichting
Net als bij de vereniging is de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan. Voor de dagelijkse
gang van zaken wordt een bestuur benoemd, met als voornaamste doel het dienen van de onderlinge waarborgmaatschappij. De leden worden nauw betrokken bij de strategie van de maatschappij. Hun rol is toezicht houden en het mede bepalen van de investeringen.
In de statuten kan worden bepaald dat er een raad van commissarissen is, die toezicht houdt op het
beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de onderlinge waarborgmaatschappij.
Aansprakelijkheid leden
De leden zijn tegenover de onderlinge waarborgmaatschappij aansprakelijk voor tekorten die na
ontbinding van de onderlinge waarborgmaatschappij blijken te bestaan. De statuten kunnen hiervoor een regeling treffen en de aansprakelijkheid uitsluiten of beperken. Dit moet wel tot uitdrukking komen in de naam van de onderlinge waarborgmaatschappij.
De wet schrijft voor dat de naam van een onderlinge waarborgmaatschappij het woord ‘onderling’
of ‘wederkerig’ moet bevatten en dat achter de naam U.A., B.A. of W.A moet staan, een aanduiding
die betrekking heeft op de reikwijdte van de aansprakelijkheid van leden of oud-leden:
• U.A. betekent ‘uitsluiting van aansprakelijkheid’
• B.A. betekent ‘beperkte aansprakelijkheid’
• W.A. betekent ‘wettelijke aansprakelijkheid’. W.A. wordt opgenomen als alle leden voor gelijke
delen moeten bijdragen in de tekorten van de onderlinge waarborgmaatschappij.
		Wetsartikelen
• artikel 2:26 -2:52 BW
• artikel 2:53- 2:63j BW

2.5

Besloten Vennootschap
Een besloten vennootschap (BV) kent een in aandelen verdeeld kapitaal en wordt opgericht met het
doel om winst te maken voor de aandeelhouders. Voor een BV wordt doorgaans gekozen om de
organisatie als marktpartij te laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, waarbij ook een
financieel risico wordt gelopen.
Vroeger hield ‘besloten’ in dat de aandelen niet vrij overdraagbaar waren. Sinds 1 oktober 2012
mogen de statuten van een besloten vennootschap bepalen dat er geen blokkeringsregeling van
toepassing is. In dat geval zijn de aandelen vrij overdraagbaar. De statuten van de vennootschap
kunnen het besloten karakter versoepelen of aan strengere regels onderwerpen; dit laatste mag
echter niet zo ver gaan dat de overdracht van de aandelen (bijna) onmogelijk wordt gemaakt.
		Oprichting
Een BV wordt bij notariële akte opgericht. Voor de oprichting is geen minimum kapitaal meer vereist.
		Inrichting
De BV kent als organen: het bestuur en de algemene vergadering (van aandeelhouders) (AVA). De
AVA is het orgaan met de hoogste zeggenschap binnen de BV. De dagelijkse leiding van de BV ligt
bij het bestuur (ook wel directie of raad van bestuur genoemd). Bij de vervulling van hun taak richten
de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
De statuten kunnen bepalen dat de bestuurstaken worden verdeeld over niet-uitvoerende
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bestuurders en uitvoerende bestuurders, ook wel een monistisch bestuursmodel of one tier board
genoemd. Er is dan sprake van één bestuur, waarin de niet-uitvoerende bestuurders toezicht
houden op de uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders dragen in dit model ook
bestuursverantwoordelijkheid en zijn actief betrokken bij het algemene beleid van de vennootschap. Alleen een niet-uitvoerende bestuurder mag de taak van voorzitter van het bestuur vervullen.
De AVA benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders, tenzij het een structuur-BV betreft. In dat
geval worden de bestuurders benoemd door de verplicht ingestelde raad van commissarissen (RvC).
Als er geen sprake is van een structuur-BV, dan is een RvC niet verplicht maar kunnen de statuten
van de BV bepalen dat er een RvC is. De commissarissen worden benoemd door de AVA. De RvC
heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat het bestuur met raad terzijde en
richt zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Uit de keuze voor een RvC vloeit dus ook voort dat er geen sprake is van een monistisch
bestuursmodel.
Aansprakelijkheid aandeelhouders
De wettelijk term voor de BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, maakt
duidelijk dat aandeelhouders niet aansprakelijk zijn met hun privévermogen voor schulden en verbintenissen die door de BV zijn aangegaan. Er geldt dus een beperkte aansprakelijkheid.
Aandeelhouders kunnen wel hun ingebrachte aandelenkapitaal verliezen, bijvoorbeeld bij faillissement.
Wetsartikelen
• artikel 2:175 - 2:276 BW

2.6

Naamloze Vennootschap
De naamloze vennootschap (NV) kent een in aandelen verdeeld kapitaal. Voor een NV wordt doorgaans gekozen om de organisatie als marktpartij te laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, waarbij ook een financieel risico wordt gelopen. De organisatie kan vermogen van derden
aantrekken, bijvoorbeeld door geld te lenen. Bij een NV gaat het vaak om grote ondernemingen.
De NV is ‘naamloos’ omdat de aandelen – anders dan bij de BV – niet verplicht op naam staan. De
NV heeft aandelen die in principe vrij overdraagbaar zijn. In principe, want de statuten kunnen de
vrije overdraagbaarheid beperken.
		Oprichting
Een NV wordt opgericht bij notariële akte. Het geplaatste aandelenkapitaal moet bij oprichting
tenminste € 45.000,- bedragen. Het geplaatste kapitaal is het kapitaal dat door de vennootschap in
aandelen is uitgegeven. In ruil voor kapitaal ontvangen de aandeelhouders aandelen in de vennootschap.
		Inrichting
De NV kent als organen: het bestuur en de algemene vergadering (van aandeelhouders) (AVA). De
AVA is het orgaan met de hoogste zeggenschap binnen de NV. De dagelijkse leiding van de NV ligt
bij het bestuur (ook wel directie of raad van bestuur genoemd). Bij de vervulling van hun taak richten
de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
De statuten kunnen bepalen dat de bestuurstaken worden verdeeld over niet-uitvoerende bestuurders en uitvoerende bestuurders, ook wel een monistisch bestuursmodel of one tier board
genoemd. Er is dan sprake van één bestuur, waarbij de niet-uitvoerende bestuurders toezicht
houden op de uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders dragen in dit model ook
bestuursverantwoordelijkheid en zijn actief betrokken bij het algemene beleid van de vennoot-
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schap. Alleen een niet-uitvoerende bestuurder mag de taak van voorzitter van het bestuur vervullen.
De AVA benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders, tenzij het een structuur-NV betreft. In dat
geval worden de bestuurders benoemd door de verplicht ingestelde raad van commissarissen (RvC).
Als er geen sprake is van een structuur-NV, dan is een RvC niet verplicht maar kunnen de statuten
van de NV bepalen dat er een RvC is. De commissarissen worden benoemd door de AVA. De RvC
heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat het bestuur met raad terzijde en
richt zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Uit de keuze voor een RvC vloeit dus ook voort dat er geen sprake is van een monistisch
bestuursmodel.
Aansprakelijkheid aandeelhouders
Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap
wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandeel behoort te worden gestort
in de verliezen van de vennootschap bij te dragen. Er geldt dus een beperkte aansprakelijkheid.
Aandeelhouders kunnen wel hun ingebrachte aandelenkapitaal verliezen, bijvoorbeeld bij faillissement.
Wetsartikelen
• artikel 2:64- 2:166 BW

2.7

Structuur-NV/Structuur-BV
Een structuur-NV of een structuur-BV is een speciale vorm van de naamloze respectievelijk besloten
vennootschap, die te vinden is bij grote ondernemingen. De aandeelhouders bij deze grote vennootschappen hebben vaak een klein belang in de vennootschap. Zij hebben dat belang meestal
alleen voor beleggingsdoeleinden en niet om invloed uit te oefenen binnen de vennootschap.
Dit geeft het bestuur veel ruimte om naar eigen inzicht te handelen. Daarom heeft de wetgever een
raad van commissarissen (RvC) verplicht gesteld, die toezicht moet houden op het bestuur.
Als een vennootschap aan bepaalde eisen voldoet, moet de vennootschap worden gezien als een
structuurvennootschap. Op deze vennootschap zijn dan de regels van het zogeheten structuurregime van toepassing. Het structuurregime geldt naast de algemene regels die voor de gewone
vennootschappen gelden. Het belangrijkste verschil tussen een gewone vennootschap en een
structuurvennootschap is dat bij de laatste een raad van commissarissen dus verplicht is.
Wanneer is een vennootschap een structuurvennootschap?
Een vennootschap wordt een structuurvennootschap als deze drie jaar achter elkaar voldoet aan de
volgende vereisten:
1. het geplaatste kapitaal bedraagt samen met de reserves ten minste 16 miljoen euro;
2. de vennootschap is wettelijk verplicht een ondernemingsraad te hebben;
3. bij de vennootschap zijn ten minste 100 werknemers in Nederland werkzaam.
De structuurvennootschap en de raad van commissarissen
Het structuurregime betekent dat er een grote rol voor de verplichte raad van commissarissen (RvC)
is weggelegd. De RvC bestaat uit ten minste 3 leden. De RvC benoemt de bestuurders en houdt
toezicht op het bestuur in plaats van de aandeelhouders.
De RvC kan een bestuurder ook ontslaan, maar niet nadat de aandeelhouders over het voorgenomen ontslag zijn gehoord.
Het Burgerlijk Wetboek noemt een aantal bestuursbesluiten waarvoor altijd de goedkeuring van de
raad van commissarissen nodig is (voor de NV in artikel 2:164 BW en voor de BV in artikel 2:274 BW).
Dit gaat bijvoorbeeld om besluiten tot het wijzigen van de statuten of uitgifte van aandelen.

8

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Als er bij het ingaan van het structuurregime nog geen RvC was, benoemt de algemene vergadering
(van aandeelhouders) (AVA) deze. Nieuwe commissarissen worden in het vervolg benoemd door de
AVA, op voordracht van de zittende RvC. De AVA en de ondernemingsraad kunnen aanbevelingen
doen voor de voordracht van nieuwe commissarissen door RvC. Ten minste een derde van de leden
van de RvC van de structuurvennootschap moet in principe overeenkomstig de aanbeveling van de
ondernemingsraad worden voorgedragen voor benoeming.
		Wetsartikelen
• artikel 2:152 - 2:164a BW (structuur NV)
• artikel 2:252 - 2:74a BW (structuur BV)
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3 Geen privaatrechtelijke
rechtspersonen
Er bestaan nog andere samenwerkingsvormen in het privaatrecht, te weten de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap Deze rechtsvormen hebben geen
rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat zij niet zelfstandig rechtshandelingen kunnen verrichten,
maar dat de maten of vennoten dat moeten doen.

3.1

Maatschap
Een maatschap is een rechtsvorm waarbij twee of meer (rechts)personen (de maten) een bepaalde
samenwerking aangaan, veelal bij de uitoefening van hun beroep (bijvoorbeeld advocaat of tandarts). Een maatschap ontstaat door het aangaan van een maatschapsovereenkomst (zowel mondeling als schriftelijk).
De maten brengen allemaal iets in, zoals arbeid, geld of goederen, met het doel het voordeel dat
daaruit voortvloeit te delen. Een maat kan alleen verplichtingen voor zichzelf aangaan en niet voor
de andere maten, behalve als hier van tevoren andere afspraken over zijn gemaakt. Een maat van
een maatschap is bij schulden tevens privé aansprakelijk, maar anders dan bij de vof zijn de maten
niet voor het geheel aansprakelijk, maar is de aansprakelijkheid verdeeld in gelijke delen.

		Wetsartikelen
• Burgerlijk Wetboek Boek 7A titel 9 (Maatschap)

3.2

Vennootschap onder firma
De vennootschap onder firma (vof) is een rechtsvorm waarbij op een eenvoudige manier twee of
meer (rechts) personen samen een bedrijf kunnen uitoefenen. Een vof ontstaat door het aangaan
van een vennootschapsovereenkomst (zowel mondeling als schriftelijk).
Het belangrijkste verschil met de maatschap is dat elk van de vennoten voor de gehele vennootschap aansprakelijk is. Elke vennoot is voor alle schulden van de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk met zijn privévermogen.

		Wetsartikelen
• Wetboek van Koophandel titel 3 (vof/cv)

3.3

Commanditaire vennootschap
Een commanditaire vennootschap (cv) is een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma en
kent twee soorten vennoten: beherend en stille vennoten. De beherend vennoten houden zich
bezig met de dagelijkse leiding en het beheer van de vennootschap. De stille of commanditaire
vennoot brengt kapitaal in, maar is verder niet bij de dagelijkse gang van zaken van de vennootschap betrokken.
De aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot is beperkt tot het kapitaal dat hij heeft ingebracht. Hij is − anders dan de beherend vennoot − niet met zijn privévermogen aansprakelijk voor
schulden van de vennootschap.

		Wetsartikelen
• Wetboek van Koophandel titel 3 (vof/cv)
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