
 
 
 
 

Checklist nieuwe regelgeving personenvennootschappen 
i 
 
In vennootschapsovereenkomst: 
 

 

 Aangeven welke rechtsvorm (art. 800 en 801)  

 Keuze voor rechtspersoonlijkheid opnemen (art. 802)  

 Omschrijven inbreng vennoten (art. 805)  

 Besturend vennoten aanwijzen en bevoegdheden vastleggen (art. 810 t/m 812)  

 Inzage boeken uitsluiten, mits inzage accountant wordt toegelaten (art. 814)  

 Boekjaar vaststellen (art. 814)  

 Verlenging vaststellen staat van baten en lasten opnemen (art. 814)  

 Verdeling winst en verlies en toedeling rente vaststellen (art. 815)  

 Vaststellen wie winst vaststelt (art. 815)  

 Recht op uitkering winst uitsluiten (art. 816)  

 Verplichting aandeel in verlies aan zuiveren opnemen (art. 816)  

 Gevallen gehele ontbinding vastleggen (art. 817)  

 Gevallen partiële ontbinding vastleggen (art. 818)  

 Mogelijkheden opzegging vennoot vastleggen (art. 818)  

 Mogelijkheid uitstoting vennoot vastleggen (art. 818)  

 Mogelijkheid instemmingplicht voortzettende vennoten vastleggen (art. 818)  

 Bij onbekwaamheid slechts besturend vennoot af, vastleggen (art. 818)  

 Gronden voor ontbinding door de rechter vastleggen (art. 820)  

 Onherroepelijke volmacht opnemen voor levering ingevolge partiële ontbinding (art 

821) 

 

 Voortzetting uittredende vennoot door erfgenamen vastleggen (art. 822)  

 Bepaling waarde economische deelgerechtigheid vaststellen (art. 823)  

 Aanwijzen vereffenaar opnemen (art. 825)  

 Verdeling goederen (anders dan geld) bij vereffening vastleggen (art. 830)  

 Wijzigen overeenkomst i.v.m. gewenste rechtspersoonlijkheid (art. 832)  

 Wijzigen overeenkomst i.v.m. schrappen rechtspersoonlijkheid (art. 833)  

 Mogelijkheid voor omzetting in een BV opnemen (art. 834)   



 
 
 
 

 
Overige punten in vennootschapsovereenkomst: 
 

 Naam, zetel, doel, duur  

 Verdelen werkzaamheden, nevenwerkzaamheden, concurrentiebeding  

 Aansprakelijkheid   

 Privé opnamen  

 Arbeidsongeschiktheid  

 Verbod overdracht aandeel in gemeenschap, voortzetting en toetreding  

 Geschillenregeling, forumkeuze en rechtskeuze  

 

 
In aparte overeenkomst (achteraf) 
 

 Met derde: vennoten stille vennootschap niet voor gelijke delen (art. 813)  

 Verplichting aandeel in verlies aan zuiveren opnemen (art. 816)  

 Geheel ontbinden overeenkomen (art. 818)  

 Partieel ontbinden overeenkomen (art. 818)  

 Wie gaat vereffenen (art. 825)  

 
 

 

 
 
 
                                                        
i
 N.B: Uitgangspunt is contractsvrijheid van partijen. Deze checklist bevat mogelijk op te nemen bepalingen in een 

vennootschapsovereenkomst die voortvloeien uit het wetsvoorstel voor Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) 
van het Burgerlijke Wetboek. De genoemde artikelen verwijzen naar dit wetsvoorstel. Deze opsomming is niet 
limitatief. De bepalingen van de nieuwe wetgeving kunnen pas in een contract worden gebruikt wanneer  het 
wetsvoorstel ook daadwerkelijk wet is geworden. 


