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STELLINGEN 

Behorende bij het proefschrift De positie van de vennootschap onder firma. In civielrechtelijk, 

vennootschapsrechtelijk, publiekrechtelijk en Europeesrechtelijk perspectief van Priscilla Mathey-Bal 

1. De vennootschap onder firma (VOF) kent een grote mate van zelfstandigheid, maar heeft 
geen rechtspersoonlijkheid. 

2. De VOF kan zich op grond van het Europese recht omzetten in een buitenlands equivalent. 
3. De wettelijke regels die op de VOF van toepassing zijn, zijn dringend aan modernisering toe. 
4. Het uitgangspunt bij herstructurering van de VOF is naar Nederlands recht ten onrechte nog 

steeds discontinuïteit van de onderneming. 
5. Gebruikers van de VOF moet de mogelijkheid geboden worden om rechtspersoonlijkheid toe 

te kennen aan hun samenwerkingsverband. 
6. De herstructureringsmogelijkheden voor de VOF moeten worden uitgebreid met minimaal de 

omzetting in een kapitaalvennootschap en de fusie met een andere VOF. 
7. De aansprakelijkheid van een gewezen vennoot voor vennootschappelijke schulden dient 

beperkt te worden tot uiterlijk vijf jaren na zijn uittreden. 
8. Een slim persoon lost een probleem op, een wijs persoon vermijdt het. (Albert Einstein) 
9. Argumenten moet je niet tellen, maar wegen. (Cicero) 
10. Een boek zegt meer dan duizend woorden. (Herman Finkers) 


