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Uitwerkingen 1.1 – 1.8 

 
Opgave 1.1 
Twee voordelen: 

 In een eenmanszaak is de eigenaar alleen de baas en kan zijn onderneming 
geheel naar eigen inzicht leiden. 

 In een eenmanszaak is de volledige winst voor de eigenaar en hoeft hij de winst 
dus niet te delen. 

Twee nadelen: 

 De eigenaar van een eenmanszaak moet overal verstand van hebben en heeft 
geen mede eigenaren om mee te overleggen. 

 De kredietmogelijkheden van een eenmanszaak zijn minder dan bij een vof. 
 
 

Opgave 1.2 
Er zijn twee mogelijkheden: 
1. De winstverdeling staat in de oprichtingsakte. 
2. Er zijn geen afspraken gemaakt over de winstverdeling. In dit geval staat in de wet 

dat de winst naar verhouding van de inbreng van het vermogen verdeeld moet 
worden. Als een vennoot alleen arbeid inbrengt, wordt hij gelijkgesteld aan de 
vennoot met de kleinste vermogensinbreng. 

 
 
Opgave 1.3 
Als een vennoot overlijdt, kunnen de erfgenamen van de overleden vennoot het 
erfdeel opeisen. De vof kan meestal het erfdeel niet uitbetalen omdat het 
geïnvesteerd is in de vof. De uitkering van de compagnonsverzekering wordt dan 
gebruikt om het erfdeel uit te keren. 
 
 
Opgave 1.4 
Bij hoofdelijke aansprakelijkheid is iemand ook aansprakelijk met zijn privévermogen 
voor de totale schuld van de onderneming. 
 
 
Opgave 1.5 

 Een beherend vennoot mag beheersdaden verrichten en een commanditair 
vennoot niet. 

 Een beherend vennoot is hoofdelijk aansprakelijk, een commanditair vennoot is 
aansprakelijk tot het bedrag van zijn deelname in de commanditaire 
vennootschap. 

 
 
Opgave 1.6 

 beide rechtsvormen kennen geen formele oprichtingseisen 

 beide rechtsvormen zijn geen rechtspersoon 

 beide rechtsvormen kennen geen publicatieplicht van de jaarrekening 

 beide rechtsvormen moeten inschrijven bij de Kamer van Koophandel 

 de winst van beide rechtsvormen valt onder de inkomstenbelasting. 
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Opgave 1.7 

 een eenmanszaak heeft één eigenaar, een vof heeft meerdere eigenaren 

 de eigenaar van een eenmanszaak kan minder eigen vermogen inbrengen dan de 
vennoten van een vof. 

 bij een vof kunnen de vennoten de taken verdelen, de eigenaar van een 
eenmanszaak moet overal verstand van hebben. 

 
 
Opgave 1.8 

 als commanditaire vennoot is hij niet aansprakelijk voor de schulden van de 
vennootschap 

 als commanditaire vennoot kan hij nooit meer verliezen dan het bedrag van zijn 
inbreng 

 als commanditaire vennoot neemt hij niet deel in de leiding van de vennootschap. 
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Uitwerkingen 1.9 – 1.11 

 
Opgave 1.9 
A 
Alleen de beherende vennoot mag beheersdaden verrichten. 
Alleen de beherende vennoot is privé aansprakelijk. 
 
 
Opgave 1.10 
B en C. 
Een eenmanszaak mag personeel in dienst hebben. 
Er is geen minimaal eigen vermogen nodig voor een eenmanszaak. 
 
 
Opgave 1.11 
A, C en D. 
Een eenmanszaak heeft maar één eigenaar. 
 


