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MAATSCHAPSOVEREENKOMST NEDERLANDSE VISSERSBOND 

De contractanten: 

1. De eigenaar (eventueel rechtspersoon of vennootschap): 

Naam:  …………………………………………………………………………………………. 

Adres:  …………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats:  ………………………………………………………......... 

Registratienummer vaartuig: ..………………………………………………………………. 

 

En 

 

2. De opvarenden (inclusief opvarende (mede-)eigenaar/vennoot): 

a:  Naam:  …………………………………………………………………………………………. 

Adres:  …………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats: …..………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………Geboorteplaats: …………………………………… 

Werkzaam als kapitein 

 

b.  Naam:  …………………………………………………………………………………………. 

Adres:  …………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats: …..………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………Geboorteplaats: …………………………………… 

 

c.  Naam:  …………………………………………………………………………………………. 

Adres:  …………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats: …..………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………Geboorteplaats: …………………………………… 

 

d.  Naam:  …………………………………………………………………………………………. 

Adres:  …………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats: …..………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………Geboorteplaats: …………………………………… 

 

e.  Naam:  …………………………………………………………………………………………. 

Adres:  …………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats: …..………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………Geboorteplaats: …………………………………… 

 

f.  Naam:  …………………………………………………………………………………………. 

Adres:  …………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats: …..………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………Geboorteplaats: …………………………………… 

 

g.  Naam:  …………………………………………………………………………………………. 

Adres:  …………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats: …..………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………Geboorteplaats: …………………………………… 
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h.  Naam:  …………………………………………………………………………………………. 

Adres:  …………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats: …..………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………Geboorteplaats: …………………………………… 

 

i. Naam:  …………………………………………………………………………………………. 

Adres:  …………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats: …..………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………Geboorteplaats: …………………………………… 

 

j.  Naam:  …………………………………………………………………………………………. 

Adres:  …………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats: …..………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………Geboorteplaats: …………………………………… 

komen als volgt overeen: 

Artikel A Doelstelling 

1. Een maatschap te vormen tot uitoefening van het visserijbedrijf, welke maatschap wordt 

beheerst door de Algemene Maatschaps Voorwaarden, hierna genoemd AMV, van de 

NEDERLANDSE VISSERSBOND, welke deel uitmaken van deze overeenkomst en waarmee 

partijen zich geheel bekend en akkoord verklaren. De AMV zijn gedeponeerd ter griffie van de 

arrondissementsrechtbank te Den Haag.  

Artikel B Verbintenissen 

1. De eigenaar (contractant 1) en/of kapitein (contractant 2a als bedoeld in artikel 452q van het 

Wetboek van Koophandel) gaan ter zake de exploitatie van het visserijbedrijf verbintenissen 

aan in naam van de maatschap zoals bedoeld in artikel 7:1681 BW en zijn daartoe bevoegd. 

2. De eigenaar (contractant 1) en/of de kapitein (contractant 2a als bedoeld in artikel 452q van 

het Wetboek van Koophandel) zal aan degenen met wie verbintenissen worden aangegaan, 

kenbaar maken dat hij dan wel de kapitein de verbintenis aangaat in naam van zichzelf en de 

overige bij naam genoemde contractanten. 

Er zal daarbij op worden gewezen dat de namen van de contractanten kunnen worden 

opgevraagd bij het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij (SFM) te Zoetermeer dan wel 

bij de plaatselijke afdeling van het SFM te Urk, Wieringen en Texel.  

3. De contractanten zijn voor de verbintenissen van de maatschap aansprakelijk naar 

evenredigheid van hun maatschapsdeel. Indien niet anders aangegeven beloopt het aandeel 

in de maatschap voor contractant 1 een percentage van ….. %1 en voor de contractanten 2 

een percentage van ….. % 2 ieder voor een gelijk deel.  

Artikel C Inbreng eigenaar 

                                                           
1 Svp invullen 
2 Svp invullen 
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1. De eigenaar stelt het vissersvaartuig, met alle door de Nederlandse overheid daarbij 

verleende vangstrechten en zeedagen, vaarklaar en geschikt tot uitoefening van het 

visserijbedrijf aan de maatschap ter beschikking en houdt het vaartuig daartoe in 

werkwaardige staat met inachtneming van artikelen 4 en 5 van de AMV. Tevens brengt hij in 

zijn kennis en vlijt. 

2. Indien de maatschap besluit vangstrechten bij te huren, komt deze huur ten laste van de 

maatschap. De verbintenis betreffende de huur van vangstrechten wordt overeenkomst artikel 

B aangegaan. 

3. Indien de maatschap niet in staat is de ingebrachte vangstrechten volledig te benutten, 

worden deze terug ter vrije beschikking gesteld van de eigenaar. 

4. Indien de maatschap niet in staat is de gehuurde vangstrechten volledig te benutten, worden 

deze wanneer mogelijk verhuurd ten gunste van de maatschap. 

Artikel D Inbreng overige contractanten 

 De contractanten 2 brengen in hun arbeid, kennis, vlijt en de door hen behaalde diploma’s. 

Artikel E Duur 

Deze overeenkomst wordt aangegaan van ………………………. tot ………………………..  en 

zo dit niet is ingevuld geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel F Opzegging 

1. De aangegane maatschapsovereenkomst kan door de eigenaar en/of de contractanten 2 

worden opgezegd met inachtneming van een termijn van vier weken, behoudens onderlinge 

schriftelijke toestemming tot een kortere termijn of in geval van dringende redenen als 

genoemd in de artikelen 436 en 437 van het Wetboek van Koophandel. 

2. Indien één der contractanten de maatschapsovereenkomst (tussentijds) opzegt, wordt de 

maatschap op dezelfde voorwaarden voortgezet door de resterende contractanten. De 

percentages worden herverdeeld of een nieuwe contractant wordt aangetrokken. 

Artikel G Leiding 

De leiding der werkzaamheden aan boord berust bij contractant 2a met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 8 van de AMV. 

Artikel H Aandeel in het resultaat 

De aandelen in de netto-besomming van de maatschap, zijn de aandelen in het resultaat 

zoals in percentages achter de handtekening bij artikel N van deze maatschapsovereenkomst 

zijn ingevuld. 

Artikel I Berekening netto-besomming 

De netto-besomming wordt gevormd door hetgeen resteert van de bruto-besomming, na aftrek 

van de kosten als weergegeven in onderstaand overzicht.  
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Kosten (* aankruizen c.q. invullen hetgeen van 
toepassing is) 

Inbegrepen in 
deel eigenaar * 
 

Vaste 
kosten  
per 
visreis *  

Verantwoording  
per factuur * 

Ja Nee € Ja Nee 

Afslagkosten 
 

     

Kosten zoet water 
 

     

Kosten voeding aan boord 
 

     

Kosten gasolie 
 

     

Kosten smeeroliën en vetten 
 

     

Kosten bewaring vangst zoals bijv. koeling 
 

     

Haven- en sluisgelden 
 

     

Netto vrachtkosten 
 

     

Losgeld en kosten factorij 
 

     

Walkosten en boetgelden 
 

     

Huurpenningen voor navigatie- en opsporingsapparatuur 
 

     

Heffingen van overheidswege over de vangst waaronder 
heffingen van publiek- en privaatrechtelijke organisaties op 
visserijgebied 
 

     

Huur vangstrechten 
 

     

Straf-, administratief- en privaatrechtelijke boetes i.v.m. de 
uitoefening van de visserij 
 

     

Reiskosten (collectief geregeld) 
 

     

Kosten van de administratie t.b.v. de maatschap 
 

     

Kosten vangstsorteerderij 
 

     

Premie Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij 
 

     

 
 

     

Kolom 1 Indien contractanten besluiten de kosten voor rekening te laten komen van de eigenaar, komen deze kosten ten laste 

van het aandeel in het resultaat van de eigenaar en dient in kolom 1 “ja” te worden ingevuld. 

Kolom 2 Indien contractanten besluiten de kosten voor een vast bedrag per visreis ten laste van de maatschap te laten komen, 

dient in kolom 2 het bedrag te worden ingevuld. 

Kolom 3 Indien contractanten besluiten dat de kosten voor de hoogte van het factuurbedrag ten laste van de maatschap komt, 

dient in kolom 3 “ja” te worden ingevuld.. 
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Artikel J Betaling en verantwoording 

1. De eigenaar is gemachtigd de besomming der maatschap te ontvangen en verplicht zich 

binnen 14 dagen na afloop van de visreis de aan de contractanten toekomende aandelen in 

het resultaat op hun bankrekening te doen bijschrijven. 

2. De eigenaar zal er voor zorgen dat de in artikel 15 van de AMV bedoelde afrekening aan 

boord ter inzage van de contractanten wordt verstrekt. 

3. Binnen drie maanden na ontbinding van de maatschap of binnen drie maanden na afloop van 

het kalenderjaar, verstrekt de eigenaar een balans en een winst- en verliesrekening van de 

maatschap aan de contractanten.  

Artikel K Arbeidsongeschiktheid en ziektekosten 

1. De opvarenden worden tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid verplicht 

verzekerd bij het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij. Premies worden voorgeschoten 

door de eigenaar, waarna deze in de loop van het jaar worden verrekend met het aandeel in 

het resultaat. Restituties en verzekeringsgelden worden door de eigenaar direct na ontvangst 

bij de verzekerde gecrediteerd c.q. aan de verzekerde afgedragen.  

2. Indien een opvarende tijdens een visreis te maken krijgt met ziekte of ongeval, dan neemt de 

eigenaar het risico als bedoeld in hoofdstuk drie van de Zorgverzekeringswet, zolang de 

opvarenden niet is teruggekeerd of heeft kunnen terugkeren naar het land waar hij thuis hoort, 

in belangrijke mate voor zijn rekening. Eventuele vergoedingen die de opvarende ontvangt 

tijdens verpleging in het buitenland vanuit enige wettelijke maatregel ter zake, zullen 

gedurende deze periode terstond aan de eigenaar worden gecedeerd.  

Artikel L Geschillen 

1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van 

nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen met uitsluiting van de 

gewone rechter worden beslist door arbitrage als bedoeld in artikel 17 van de AMV. 

2. Vorderingen dienen aanhangig te worden gemaakt binnen zes weken na het ontstaan van de 

oorzaak van het geschil. 

3. Bij niet-inachtneming van de termijn als bedoeld onder 2. van dit artikel, vervalt de 

bevoegdheid om het geschil aanhangig te maken. 

Artikel M Overige bepalingen 

In aanvulling op/afwijking van deze maatschapsovereenkomst, zijn de contractanten nog het 

volgende overeengekomen: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………........................ 

Artikel N Slotverklaring 

Contractanten verklaren door ondertekening bekend te zijn met de bij deze maatschapsovereenkomst 

behorende Algemene Maatschaps Voorwaarden (AMV). 

Ondertekend door Handtekening Percentage aandeel 

Contractant 1 
 
 

 % 

Contractant 2a 
 
 

 % 

Contractant 2b 
 
 

 % 

Contractant 2c 
 
 

 % 

Contractant 2d 
 
 

 % 

Contractant 2e 
 
 

 % 

Contractant 2f 
 
 

 % 

Contractant 2g 
 
 

 % 

Contractant 2h 
 
 

 % 

Contractant 2i 
 
 

 % 

Contractant 2j 
 
 

 % 

 

Indien de opvarenden rouleren, wordt na elke visreis het aandeel in het resultaat van de opvarende 

welke niet is meegereisd, naar verhouding van de aandelen verdeeld over de opvarenden welke wel 

zijn meegereisd. 
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Plaats:  ……………………………………………………………………………………………………. 

Datum:  …………………………………………………………………20……………………………… 

 

 

 

 

MO 2017 

Een afschrift van deze maatschapsovereenkomst wordt door de eigenaar verstrekt aan: 

1. Het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij 

2. Ieder der contractanten 


