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Module 4:   Bedrijfsvorm & wetgeving 

 
 

Globale leerdoelen 
  
Na voltooiing van deze module kunt u  
• de kenmerken, voordelen en nadelen van de belangrijkste juridische vormen van een 
bedrijfsorganisatie uitleggen 
• de belangrijkste kenmerken van een verkoopcontract uitleggen  
• de basisprincipes van het insolventierecht uitleggen 
 

Gedetailleerde leerdoelen  
 

Onderwerp Leerdoel 

1 Juridische vormen van  
het bedrijfsorganisaties 

1.1 Het kunnen uitleggen waarom er verschillende wettelijke vormen 
van bedrijfsorganisaties zijn.  
1.2 Het kunnen benoemen van het principiële verschil tussen 
partnerschappen en rechtspersoonlijke ondernemingen en de 
individuele vormen van bedrijfsorganisaties te classificeren.  
1.3 Het kunnen definiëren en uitleggen wat "persoonlijke onbeperkte 
aansprakelijkheid" betekent.  
1.4 Het kunnen definiëren en uitleggen wat "gezamenlijke en 
hoofdelijke aansprakelijkheid" betekent.  
1.5 Het kunnen uitleggen wat "beperkte aansprakelijkheid" betekent.  
1.6 Het kunnen benoemen en uitleggen wat de belangrijkste 
kenmerken, voordelen en nadelen van een eenmanszaak zijn.  
1.7 Het kunnen benoemen en uitleggen wat de belangrijkste 
kenmerken, voordelen en nadelen van een eenmanszaak en een  
Vennootschap onder Firma (VOF).  
1.8 Het kunnen benoemen en uitleggen wat de belangrijkste 
kenmerken, voordelen en nadelen  een Maatschap zijn 
1.9 Het kunnen benoemen en uitleggen wat de belangrijkste 
kenmerken, voordelen en nadelen van  een Naamloos 
Vennootschap (NV) en een Commanditair Vennootschap (CV) 
1.10 Het kunnen benoemen en uitleggen wat de belangrijkste 
kenmerken, voordelen en nadelen van een  
Besloten Vennootschap zijn.  
1.11 Het kunnen benoemen en uitleggen van de term "aandeel" en 
"aandeelhouder (lid)".  
1.12 Het kunnen benoemen en uitleggen van de term "nominale 
waarde van een aandeel" (nominale waarde).  
1.13 Het kunnen benoemen en uitleggen van de term "beurskoers" 
(marktwaarde).  
1.14 Het kunnen benoemen en uitleggen van de term "dividend".  
1.15 Het kunnen benoemen en uitleggen wat de belangrijkste 
kenmerken, voordelen en nadelen van een "Stille vennoot" ( 
"slapende partner") zijn.  
1.16 Verbanden kunnen leggen tussen  burgerlijk recht  en 
partnerschappen en deze kunnen uitleggen.  
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Onderwerp Leerdoel 

2 Verkoop Contract 2.1 Het kunnen benoemen en uitleggen van de essentiële 
basiselementen van een verkoop contract.  
2.2 Het kunnen benoemen van de criteria voor een bindende 
handtekening.  
2.3 Het kunnen uitleggen van de noodzaak om te controleren of de 
ondertekenaar gemachtigd is om te tekenen.  
2.4 Het kunnen benoemen van de belangrijkste kenmerken van een 
"handelsregister" (bedrijven register) en uitleg geven over de verdere 
informatie van de bedrijfsorganisaties.  

3 Verschillende vormen 
van samenwerking 

3.1 Het kunnen beschrijven en uitleggen van de term "corporatie".  
3.2 Het kunnen beschrijven en uitleggen van de term "kartel"  
("trust").  
 

4 Insolventierecht 4.1 Het kunnen uitleggen van de term "insolventie"  
4.2 Het kunnen benoemen en uitleggen van de belangrijkste oorzaken 
van faillissement.  
4.3 Het kunnen uitleggen van de termen "schikking buiten de 
rechtbank,"schikking vóór faillissement " en " faillissement ". 

 
 
 
   
 


