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Uitwerkingen 2.1 – 2.8 

 
Opgave 2.1 
a. Een onderneming met rechtspersoonlijkheid is een onderneming die zelfstandig 

rechten en plichten heeft.  
 
b. Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:  

 eenmanszaak; 

 maatschap; 

 vennootschap onder firma; 

 commanditaire vennootschap. 
 
c. Bij hoofdelijke aansprakelijkheid zijn de beherende personen in de onderneming 

met hun gehele vermogen (zakelijk en privé) aansprakelijk voor alle schulden van 
de onderneming.  

 
d. Redenen om te kiezen voor een bv in plaats van een eenmanszaak: 

 Bij een besloten vennootschap geldt geen of een beperktere aansprakelijkheid 
dan bij een eenmanszaak.  

 Een bv heeft vaak betere financieringsmogelijkheden dan een eenmanszaak.  

 In het algemeen is de continuïteit van een bv beter gewaarborgd dan die van 
een eenmanszaak.  
 
 

Opgave 2.2 
Voor de oprichting van een bv moet aan de volgende eisen worden voldaan: 
1. De oprichting moet geschieden bij notariële akte 
2. Het minimale aandelenkapitaal bedraagt € 0,01. 
3. De bv moet worden ingeschreven in het Handelsregister. 
 
 
Opgave 2.3 
De toetreding van een nieuwe aandeelhouder bij een bv kan geregeld worden door 
een 
1. toetredingsregeling: de zittende aandeelhouders moeten de nieuwe 

aandeelhouder accepteren. 
2. blokkeringsregeling: de zittende aandeelhouders kunnen de toetreding van de 

nieuwe aandeelhouder blokkeren. 
 
 
Opgave 2.4 
Kenmerken van een bv zijn 

 Een besloten vennootschap is een ondernemingsvorm waarbij het eigen 
vermogen wordt verkregen door uitgifte van aandelen.  

 Het uitgeven van aandeelbewijzen is bij een besloten vennootschap niet 
toegestaan.  

 Er wordt een aandelenregister bijgehouden waarin alle aandeelhouders staan 
vermeld.  

 De aandelen zijn meestal in handen van een kleine groep aandeelhouders. 
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Opgave 2.5 
Twee redenen een vennootschap onder firma om te zetten in een besloten 
vennootschap zijn onder meer:  
• het voortbestaan van de onderneming is bij een besloten vennootschap beter 

gewaarborgd dan bij een vennootschap onder firma  
• aansprakelijkheid van aandeelhouders is beperkt tot hun deelname in de besloten 

vennootschap en bij een vennootschap onder firma zijn de vennoten hoofdelijk 
aansprakelijk  

• het aantrekken van vreemd vermogen is bij een besloten vennootschap 
gemakkelijker dan bij een vennootschap onder firma.  

 
 
Opgave 2.6 
Twee overeenkomsten tussen een aandeel en een obligatie zijn: 

 Aandelen en obligaties hebben beide een nominale waarde. 

 Aandelen en obligaties worden beide op de beurs verhandeld. 

 Zowel de aandeelhouder als de obligatiehouder ontvangt een vergoeding. 
 
 
Opgave 2.7 
Twee verschillen tussen een aandeel en een obligatie zijn: 

 Een aandeel is deel van het eigen vermogen en een obligatie is een deel van het 
(lang) vreemd vermogen. 

 Een aandeelhouder ontvangt dividend en een obligatiehouder interest (rente). 

 Een aandeelhouder heeft stemrecht, een obligatiehouder niet. 

 Een obligatie wordt afgelost (terugbetaald), een aandeel niet. 
 
 
Opgave 2.8 
Rechten van de ondernemingsraad 

 adviesrecht 

 instemmingsrecht 

 informatierecht 

 initiatiefrecht 

 overlegrecht 
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Uitwerkingen 2.9 – 2.11 

 
Opgave 2.9 
A en D 
 
Alleen een natuurlijk persoon is hoofdelijk aansprakelijk 
Alleen een rechtspersoon is verplicht om jaarstukken te deponeren 
 
 
Opgave 2.10 
A, C en D. 
 
Een bv kent geen aandelen aan toonder. 
 
 
Opgave 2.11 
B en C 
 
Bij beloningsbeleid en werktijdenregeling heeft de OR instemmingsrecht. 
 


