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VOF

Mijn zakenpartner overlijdt, wat nu?
Veel horecabedrijven worden gerund in de vorm van een vennootschap onder firma (Vof). Vaak
zelfs zonder dat er een Vof-contract is opgemaakt. Wat nu als een vennoot overlijdt, wordt de
erfgenaam dan ineens uw zakenpartner?
Ontbinding van de vennootschap. Is er geen Vof-overeenkomst, dan wordt de vennootschap onder firma door het
overlijden van één van de vennoten ontbonden. Dat betekent dat de vennootschap ophoudt te bestaan. De
achterblijvende vennoot zal in een dergelijk geval niet zomaar de horecaonderneming mogen voortzetten! Ook de
erfgenaam kan de Vof niet zomaar voortzetten. Wél heeft de erfgenaam recht op het vennootschapsdeel van de
overleden vennoot. En dús heeft de achterblijvende vennoot pech: hij mag de Vof niet voortzetten en hij moet met de
erfgenaam afrekenen! De achterblijvende vennoot en de erfgenaam zullen de opeisbare zaakschulden moeten
betalen en de activa dienen te worden verdeeld naar rato van het vennootschapsaandeel. Het spreekt voor zich dat
een dergelijke situatie vaak niet wenselijk is. En wat als de erfgenaam verder wil exploiteren met de achterblijvende
vennoot?
Vof-contract een absolute must
Partijen kunnen in een Vof-overeenkomst allerlei afspraken maken, waaronder wat te doen als één van de vennoten
overlijdt. Afgesproken kan worden dat de vennootschap door de achterblijvende vennoot wordt voortgezet (wel of niet
samen met een nieuwe vennoot) en/of hoe partijen moeten afrekenen wanneer één van de vennoten overlijdt (dient er
meteen te worden afgerekend of mag er gespreid worden betaald, moet de goodwill worden verrekend?). Ook kan er
worden afgesproken dat de erfgenaam als nieuwe vennoot samen met de achterblijvende vennoot de vennootschap
voortzet. Vaak wordt in een vennootschapsovereenkomst een combinatie van deze afspraken opgenomen. Tip. Zorg
voor een goede Vof-overeenkomst als u een Vof wilt opstarten.
Zorg dat hierin allerhande afspraken worden opgenomen. Tip. Willen partijen zo min mogelijk risico lopen, dan is het
ook mogelijk een levensverzekering of compagnonverzekering af te sluiten. Deze verzekering keert bij overlijden van
één van de vennoten het verzekerd bedrag uit aan de andere vennoot. Hiermee kan bijvoorbeeld de erfgenaam worden
afgekocht.
Maak nadere afspraken
Alhoewel de wet aangeeft dat, als er geen Vof-overeenkomst is, de vennootschap ontbonden wordt bij overlijden
van een vennoot, is het voor de achterblijvende vennoot altijd mogelijk om met de erfgenaam nadere afspraken te
maken om de vennootschap voort te zetten. Ook is het mogelijk de rechter te verzoeken de vennootschap voort te
zetten als eenmanszaak (wanneer er twee vennoten waren) of als Vof (wanneer er meer dan twee vennoten waren).
Wel dient de achterblijvende vennoot in dergelijke situaties de erfgenaam het vennootschapsdeel van de overleden
vennoot uit te keren. Tip. Is er geen Vof- overeenkomst en overlijdt één van de vennoten, treed dan in
onderhandeling met de erfgenaam en maak nieuwe afspraken als u de vennootschap wilt voortzetten.
Een Vof, maar geen Vof-contract?
Als u op dit moment een horecaonderneming exploiteert als Vof en u geen Vof-overeenkomst heeft, is het mogelijk
die alsnog op te stellen!
Let op. Het overlijden van een vennoot heeft ook gevolgen voor de verleende vergunningen en het kan daarnaast
gevolgen hebben voor de huurovereenkomst. Hierover in een volgend advies meer!
Als een Vof-overeenkomst ontbreekt, wordt de vennootschap ontbonden en houdt deze op te bestaan! Wilt u dat de

achterblijvende vennoot de vennootschap kan voortzetten, dan is een Vof-overeenkomst echt noodzakelijk! Die nu
alsnog opmaken kán als u reeds een Vof heeft zonder Vof-overeenkomst.
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