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Commanditaire vennootschap 

 

Algemeen 

De toepasselijke wettelijke regels zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek (BW) in combinatie met 

enkele bepalingen uit het Wetboek van Koophandel (WvK). Het BW zou na invoering van het 

Wetsvoorstel personenvennootschappen (nr. 28.746) een nieuwe titel 7.13 gaan kennen, maar het 

wetsvoorstel is ingetrokken. 

 

De CV is een bijzondere vorm van een vennootschap onder firma (VOF), waardoor diverse bepalingen 

betreffende de vennootschap onder firma en enkele specifieke voor de CV uit het Wetboek van 

Koophandel van toepassing zijn. De wettelijke regeling van de maatschap is overigens te vinden in 

BW boek 7A: 1655 tot en met 1688. Het WvK kent in de artikelen 15 tot en met 34 de regeling van de 

VOF en de CV. Specifiek voor de CV geldende artikelen zijn de artikelen 19 tot en met 21 WvK. 

In een VOF wordt gezamenlijk een bedrijf uitgeoefend onder een gemeenschappelijke naam, net als 

bij de CV op basis van een overeenkomst. Deze overeenkomst is geheel vormvrij. Het bestaan van 

een CV kan met alle middelen worden bewezen. 

 

Het verschil tussen de VOF en de CV is dat de vennoten in een VOF steeds ieder voor het geheel, 

hoofdelijk, tegenover derden verbonden zijn voor de verbintenissen van de VOF Bij een CV is de 

commanditaire vennoot in beginsel niet zelf verbonden voor de verbintenissen van de CV. 

 

Het Nederlandse recht kent in de vorm van de CV een samenwerkingsverband waaraan kan worden 

deelgenomen zonder dat dit leidt tot hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle vennoten. De deelname 

leidt tot een beperking van de risico’s tot de waarde van de inbreng in het vermogen van de CV wordt 

wel een commanditaire deelname genoemd en degene die op die basis deelneemt, wordt aangeduid 

als commanditaire vennoot of commandiet.  

 

Omdat de deelname van een individuele commanditaire vennoot niet naar derden toe blijkt en alleen 

‘bij wijze van geldschieting’ aan de CV wordt deelgenomen, wordt deze ook wel een ‘stille’ vennoot 

genoemd. De CV kent daarnaast gewone, voor het geheel van de verbintenissen van de CV 

verbonden, vennoten. De gewone vennoot of vennoten zijn, indien in de CV akte niet anders is 

overeengekomen, vertegenwoordigings- en bestuursbevoegd.  Degenen die belast zijn met het 

bestuur van de CV worden beherend vennoten genoemd. Is er slechts één gewone vennoot, dan is 

deze in de regel de beherend vennoot. Er moet steeds ten minste één beherend vennoot aanwezig 

zijn. Meestal wordt een BV opgericht die als beherend vennoot gaat fungeren. 

 

 Van belang is dat een stille vennoot zich feitelijk ook niet met de ondernemingsbeslissingen bemoeid. 

Doet hij dat wel dan kan hij alsnog als beherend vennoot worden aangemerkt en dus aansprakelijk 

zijn voor de schulden van de CV.  

 

De CV kent daarmee drie soorten vennoten: de commanditaire vennoten, de gewone vennoten en de 

gewone vennoten die met het beheer belast zijn: de beherend vennoten. De gewone vennoten 

worden hierna, ook al zijn zij geen beherend vennoten, aangeduid als beherend vennoten. 

 

Een CV wordt ook wel gebruikt als beleggingsvehikel, denk aan de bekende Film of Scheepvaart 

CV’s. In dat geval kan toezicht door de AFM van toepassing zijn.  

 

Openbare en stille CV  

De CV oefent een bedrijf uit en dit blijkt door het als zodanig naar buiten tot openlijk optreden met het 

doel winst te behalen. De wet vermoedt dat de CV op zodanige wijze aan het rechtsverkeer deelneemt 

dat derden op de hoogte zijn van de commanditaire deelname van de commanditaire vennoot. Is er 

geen sprake van een dergelijk openbaar optreden, dan is er sprake van een stille CV. De stille CV is 

echter geen CV in de zin van de wet. In dat geval dient nagegaan te worden op welke wijze de 


