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Hoofdstuk 1. Inleiding  

Nav Dorresteijn ‘Inleiding Rechtspersonen’: 

1. Inleiding 

De meest kenmerkende eigenschap van de rechtspersoon is:  het vermogen om, evenals een natuurlijk 

persoon, als drager van rechten en plichten in het rechtsverkeer op te treden. Het zijn dus 

rechtssubjecten. 

2. De privaatrechtelijke rechtspersonen.  

In deze cursus is alleen aandacht voor de privaatrechtelijke rechtspersonen. Publiekrechtelijke 

rechtspersonen en kerkgenootschappen blijven buiten beschouwing. Art. 2:1-3 BW gaat over deze drie 

categorien rechtspersonen. Privaatrechtelijk wordt in art. 2:3 genoemd: vereniging, cooperatie, 

onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV en Stichting.  

Titel 2, art. 2.26 BW: Een vereniging is een rechtspersoon met leden die is gericht op een bepaald doel 

en die geen winst onder haar leden mag verdelen. 

Titel 3: Een cooperatie/owm is een als zodanig bij notariele akte opgerichte vereniging die zich blijkens 

haar statuten ten doel stelt in stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door 

(verzekerings)overeenkomsten af te sluiten met haar leden in het (verzekerings)bedrijf dat zij daartoe 

uitoefent of doet uitoefenen.  

Titel 4 art. 2:64 BW: Een NV is een rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld 

maatschappelijk kapitaal. De overdraagbaarheid kan worden beperkt en de aandelen kunnen aan 

toonder of op naam luiden (art. 2:82 en 87 BW) 

Titel 5:  Een BV is een rechtspersoon met een in een of meer overdraagbare aandelen op naam 

verdeeld kapitaal. Anders dan bij de NV is het maatschappelijk kapitaal van de BV sinds 1 oktober 2012 

facultatief. Overdracht van de aandelen in een BV vindt in beginsel niet vrijelijk plaats, maar de 

statuten kunnen de aandelenoverdracht vrijmaken.  

Titel 6: Een Stichting is een rechtspersoon welke geen leden kent en beoogt met behulp van een 

daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken. Het doel mag niet 

inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen, 

noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideele of sociale strekking 

hebben. Ook wel: een doelvermogen.  

Welke rechtspersoon wordt gekozen hangt onder andere af van het doel van de organisatie, de 

omvang van de kapitaalbehoefte en de wenselijkheid om winst uit te keren. Bij Stichtingen en 

verenigingen wordt geen winst uitgekeerd. Bij de andere vier is dat wel mogelijk. Vandaar dat zij 

‘commerciële rechtspersonen’ worden genoemd.  NV’s en BV’s zijn samenwerkingsvormen, ook al 

kunnen ze door één persoon worden opgericht. NV’s en BV’s zijn kapitaalvennootschappen (vanwege 

een in aandelen verdeeld kapitaal). Deelname in het kapitaal geeft (in beginsel) zeggenschap. 

Verenigingen, cooperaties en owm’s zijn personenvennootschappen of 

samenwerkingsovereenkomsten. Zeggenschap is gekoppeld aan lidmaatschap. 
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3. Rechtsontwikkeling 

In Romeins Recht kwam het al voor dat schulden niet werden toegerekend aan een natuurlijk persoon 

maar aan een organisatie van natuurlijke personen. Ook het gebruik om een vermogen af te zonderen 

voor een bepaald doel is al oud gebruik. In de 19e eeuw werd de rechtspersoon als fictie gezien of als 

hulpmiddel ter aanduiding van de natuurlijke personen achter de rechtspersoon. 

Rechtspersonenrecht valt grotendeels samen met ondernemingsrecht.  Veel rechtspersonen oefenen 

een onderneming uit. Het recht is met name in Boek 2 BW geregeld. Daarbuiten vallen  art. 5:124 BW 

over VvE’s. Het EESV (Europees Economisch samenwerkingsverband) is geregeld in een Europese 

verordening en in een daarbij behorende uitvoeringswet. De SE (Societas Europaea; europese 

vennootschap) en de SCE (Societas Cooperativa Europaea; Europese cooperatieve vennootschap) zijn 

geregeld door middel van Europese verordening en richtlijn. Europese richtlijnen dienen te worden 

geimplementeerd in nationale wetgeving.  

4. Boek 2 BW 

Titel 1 Algemene bepalingen die voor alle in Boek 2 geregelde privaatrechtelijke rechtspersonen 

gelden.  Art. 2:8 is een belangrijke bepaling, namelijk dat degenen die bij een organisatie zijn betrokken 

zich jegens elkaar moeten gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.  

Titel 2 tm 6 Regelen de zes rechtspersonen. Onder andere wordt bepaald hoe de besluitvorming plaats 

moet vinden en welke bevoegdheden bestuur en andere organen hebben. 

Titel 7 tm 9 Regelen bijzondere onderwerpen als juridische fusie en splitsing (7), geschillenregeling, 

recht van enquête (8) en jaarrekening (9).  

5. Gelijkstelling met natuurlijke personen 

Een rechtspersoon staat, wat het vermogensrecht betreft, met een natuurlijke persoon gelijk, tenzij 

uit de wet het tegendeel voortvloeit (art. 2:5 BW). Dat betekent dat het vermogen van de 

rechtspersoon gescheiden is van het vermogen van zijn bestuurders, leden of aandeelhouders. Ook 

wel: afgescheiden vermogen. Uitzondering: de informele vereniging en het EESV. Voor schulden van 

deze rechtspersonen zijn, naast de rechtspersoon zelf, ook de bestuurders resp. leden, hoofdelijk 
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aansprakelijk (art. 2:30 BW en art. 24 EESV). Onderscheid tussen natuurlijke en rechtspersonen is er in 

art. 3:203 BW over vruchtgebruik.  

In het strafrecht is er in zekere zin gelijkstelling. Strafbare feiten kunnen zowel door natuurlijke als 

door rechtspersonen worden begaan (art. 51 Sr). Eventuele strafvervolging is niet beperkt tot de 

rechtspersoon zelf maar kan ook worden ingesteld tegen hen die opdracht of feitelijke leiding hebben 

gegeven. 

Rechtspersonen hebben net als natuurlijke personen een juridisch gedefinieerde woonplaats: de 

plaats waar hij volgens wettelijk voorschrift of statuten of reglementen zijn zetel heeft. (art. 1:10 BW). 

De feitelijke/werkelijke zetel is de plaats waar de rechtspersoon kantoor houdt of vergadert. Deze 

hoeft niet samen te vallen met de statutaire zetel. Rechtspersonen die naar Nederlands recht zijn 

opgericht worden beschouwd als Nederlandse rechtspersoon. Zij mogen ook in het buitenland actief 

zijn en omgekeerd worden ook buitenlandse rechtspersonen door Nederland erkend. 

6. Oprichting 

De oprichting van een rechtspersoon vergt een daarop gerichte eenzijdige of meerzijdige 

rechtshandeling bij notariële acte. Uitzondering is de vereniging, omdat een notariele acte achterwege 

mag blijven. In dat geval is er sprake van een informele vereniging. Notariele acte is wel noodzakelijk 

voor volledige rechtsbevoegdheid (verkrijging registergoederen, erfgenaam zijn). De informele 

vereniging is het ‘open eindje’ aan het verder gesloten systeem van Boek 2.   

De wet stelt voorschriften voor het verkrijgen van een rechtspersoonlijkheid. Een rechtspersoon kan 

grenzen overschrijden. Bijvoorbeeld een vereniging die winst uitkeert aan haar leden. 

Belanghebbenden kunnen dan de rechtbank verzoeken om ontbinding. De rechtbank kan de 

rechtspersoon dan tijd geven om de situatie te beeindigen, bijvoorbeeld door het kiezen van een 

andere rechtspersoonlijkheid.  

7. Registers; positie van derden 

Rechtspersonen moeten worden ingeschreven in het handelsregister van de KvK. Daar moet ook de 

akte van oprichting worden gedeponeerd. Dit register biedt bescherming: 

a. Als bepaalde gegevens niet zijn geopenbaard. De rechtspersoon kan dan tegenover zijn 

wederpartij of tegenover derden niet beroepen op  

a. wijziging in statuten of reglementen 

b. het feit dat inmiddels ontbinding heeft plaatsgevonden 

c. bepaalde beperkingen waaraan vertegenwoordigers van de rechtspersoon gebonden 

zijn 

b. Als bepaalde gegevens wel zijn geopenbaard, maar onjuist of onvolledig. De rechtspersoon 

kan dan geen beroep doen op die onjuistheid of onvolledigheid. 

De wederpartij of derde geniet echter uitsluitend deze bescherming als hij van de in te schrijven feiten 

onkundig was. De bescherming komt ook toe aan derden die de registers niet van tevoren hebben 

geraadpleegd.  

Ook de rechtspersoon geniet bescherming. De wederpartij of derde kan zijn niet beroepen of 

onbekendheid met feiten die volgende de wettelijke regels zijn ingeschreven. Uitzonderingen: de 

openbaarmaking is niet geschied conform de wet of de voorgeschreven mededeling is niet gedaan. 

8. Doel 
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Het doel van de rechtspersoon moet nader worden omschreven in de statuten. Het begrenst de 

bevoegdheden van de rechtspersoon. Een beroep op vernietiging wegens doeloverschrijding kan 

slechts door de rechtspersoon zelf worden gedaan. Komt trouwens weinig voor omdat doelen ruim 

zijn omschreven. Wat wel voorkomt is dat er strijdigheid met de openbare orde is. Dan kan een 

rechtspersoon verboden worden verklaard (art. 140 Sr). Ook kan het doel van de rechtspersoon op 

zichzelf in strijd zijn met de openbare orde. Dan moet de rechtbank hem ontbinden op last van het 

OM, zij het dat de rechtbank de rechtspersoon gelegenheid geeft het doel binnen gestelde termijn te 

wijzigen.  

9. Bevoegdheidsverdeling en besluitvorming 

Bevoegdheidsverdeling wordt in eerste plaats door de wet bepaald. De statuten kunnen – binnen de 

grenzen van de wet – voorschriften bevatten voor de bevoegdheidsverdeling. De wet regelt ook de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid, de bevoegdheid om namens de rechtspersoon op te treden. Ook 

hier geldt dat de statuten binnen zekere grenzen eigen regels kunnen bevatten. Degenen die krachtens 

de wet of de statuten bevoegd zijn tot besluitvorming noemen we de organen van de rechtspersoon. 

Bij vereniging en stichting is er in beginsel vertegenwoordiging als geheel, behoudens andere bepaling 

in de statuten. Bij NV en BV geldt naast het bestuur ook elke bestuurder afzonderlijk als bevoegd tot 

vertegenwoordiging.  

Besluiten mogen niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen, statuten, reglementen en met 

redelijkheid en billijkheid. De sanctie is nietigheid (kan iedereen zich op beroepen). Of 

vernietigbaarheid ex art. 2:15 BW, waarop door rechtspersoon en ieder ander met redelijk belang 

beroep gedaan kan worden.  

10. Vertegenwoordiging 

Betreft het naar buiten gerichte optreden. In de regel is dat het bestuur of iemand die door het bestuur 

gemachtigd is. Soms ook een ander als rechtspersoon een strijdig belang heeft met een of meer 

bestuurders. Ook kan aansprakelijkheid ex. 6:162 BW optreden als het handelen onrechtmatig is en 

kan worden toegerekend aan de rechtspersoon. Ook kan de rechtspersoon aansprakelijk zijn voor 

fouten van ondergeschikten, voor fouten die anderen in opdracht van de rechtspersoon werkten en 

voor fouten van een vertegenwoordiger (art. 6:170 tm 172 BW). 

11. Ontbinding 

Mogelijkheden voor ontbinding zijn limitatief opgesomd in art. 2:19 BW. Ontbinding is nog niet het 

eind van de rechtspersoon, maar is de vereffening van het vermogen. Rechtspersoon blijft bestaan 

voor zover dat voor de vereffening noodzakelijk is. Moet publiek gemaakt worden door opgaaf in het 

register en door vermelding ‘in liquidatie’ op stukken en in aankondigingen. Het statutaire doel speelt 

in fase van vereffening hooguit nog een rol bij de besteding van een eventueel batig saldo. 
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