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AFDELING 1 

INLEIDING 

1. Dit onderwerp is een van de modetbema's van dat van de familie
vennootscbap. Het staat nogal eens op de afficbe van studiedagen. 
Het beeft zelfs een tijd op de eerste plaats van deze bitparade gestaan. 
Nu is bet teruggedrongen door andere(!). 
Het onderwerp is een typiscb voorbeeld van een materie waar men 
in gelijke mate te paard zit op twee domeinen van ons recbt. Zo zijn 
er in de praktijk wel meerdere. Maar dit is tocb een mooi voorbeeld 
daarvan. 
Dergelijke gegevens vergen van een jurist een grotere recbtsvinding, 
omdat men nu eenmaal de (dwingende) regels van beide aan elkaar 
moet toetsen. Zoals bij een puzzel moet men zorgen dat de stukken 
haarfijn in elkaar passen. 
Men moet van de ene kant ervoor zorgen dat men tegemoet komt 
aan de eisen van het vennootscbapsrecbt. In een besloten vennoot
scbap is er de wens dat iedere persoon voor een aparte vennoot 
doorgaat en persoonlijk zijn lidmaatscbapsrecbten uitoefent. Bij de 
deelneming van een der ecbtgenoten aan zulke vennootschap duldt 
men (wellicbt) niet dat acbter deze, als een scbim als bet ware, de 
tweede ecbtgenoot staat, die als buitenstaander ook de boedanigbeid 
van vennoot opeist. Bij een gezamenlijke deelneming van beide 
ecbtgenoten, duldt men (wellicbt) niet dat zij beiden samen voor 
slecbts een vennoot tellen. 
Zijn dit eisen vanuit het vennootschapsrecbt, van de andere kant mag 
niet te kort worden gedaan aan de familiaal vermogensrecbtelijke 
afspraken tussen man en vrouw. Ben permanente eerbiediging van 
de dwingende regels uit bet buwelijksgoederenrecbt dringt zicb op. 

(1) Uitvoerig: WEYTS, L., Vennootschappen met echtgenoten, Kluwer, Antwerpen, 1980, 
verder afgekort L. W .. 
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Dit onderwerp is zeker van groot belang voor de praktizerende jurist. 
Ontelbaar zijn de vennootschappen waaraan een gehuwde persoon 
als vennoot deelneemt. Meer dan een derde van de vennootschappen 
zijn zelfs vennootschappen met een gelijktijdige participatie van man 
en vrouw. Wij zijn dus niet aan het grasduinen in een theoretische 
stof. 

AFDELING 2 

HISTORISCHE OMKADERING 

2. De belangrijkste data i.v.m. deze problematiek zijn(2): 
a) De wet van 9 juli 1935, waarbij de P.V.B.A. als vennootschaps
vorm in de vennootschapswet wordt ge'introduceerd en waarbij een 
artikel119 tweedeJid wordt ingelast, dat de geldige deelneming van 
man en vrouw aan deze nieuwe vennootschap vastlegt. Uit deze tekst 
haalde de rechtsleer de bevestiging dat elke gelijktijdige deelneming 
van man en vrouw aan welke vennootschapssoort ook, geoorloofd 
is(3). Voor de P.V.B.A. werden uitdrukkelijk twee voorbehouden 
gemaakt. Er moest noodzakelijk een derde vennoot optreden naast 
man en vrouw. Er moet vervolgens een eerbiediging zijn van de 
dwingende regels uit het burgerlijk wetboek inzake de overeenkom
sten tussen echtgenoten (vooral hun huwelijksovereenkomsten, enz.) 
(zie verder nr. 23). Deze laatste reserve is toepasselijk op aile ven
nootschapssoorten. 
b) De wet van 30 april1958, dat de principiele gelijkheid tussen man 
en vrouw bepaalt. De algehele bekwaamheid van de gehuwde vrouw 
bleef evenwel niets meer dan een vrome beginselverklaring voor de 
in gemeenschap gehuwde vrouw(4). Zij kan geen inbreng doen 
zonder tussenkomst van haar man, tenzij met haar voorbehouden 
goederen. 
c) De wet van 14 juli 1976 op het familie- en familiaal vermogens
recht welke de gelijkheid van man en vrouw volkomen maakte. De 
mogelijkheden tot het doen van een afzonderlijke inbreng voor de 
onder een gemeenschapsstelsel gehuwde vrouw werden enorm ver
ruimd en gelijkgeschakeld met deze weggelegd voor de gehuwde 
man(5). 

(2) L.W., nr. 5 e.v., p. 5 e.v. 
(3) DE PAGE, H., Traite, X, nr. 158, p. 228; VAN HoUTTE, S.P.R.L., I, nr. 75, p. 110. 
(4) DEL VA, Liber amicorum Baron Fredericq, p. 323 e.v .. 
(5) L.W., nr. 25, p. 24. 
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d) De wet van 12 juli 1979 op de landbouwvennootschap met een 
artikel 5, dat de geldige gelijktijdige deelneming van man en vrouw 
aan deze vennootschapsvorm bepaalt, zonder aanwezigheid van een 
derde vennoot, maar met eerbiediging van de dwingende regels uit 
het burgerlijk wetboek inzake de overeenkomsten tussen echtgeno
ten. 
e) De wet van 29 november 1979 op de P. V .B.A., waarbij de vereiste 
van een derde vennoot, naast man en vrouw, wordt geschrapt(6). 
Ook hier blijft evenwel de regel behouden van noodzakelijke eerbie
diging van de dwingende regelen uit het burgerlijk wetboek inzake 
de overeenkomsten tussen echtgenoten. Deze regel houdt o.m. in dat 
bij een gelijktijdige deelneming van man en vrouw aan een vennoot
schap door inbreng van slechts gemeenschappelijke gelden of goede
ren, de in de plaats gekomen aandelen ook gemeenschappelijk zijn 
en in principe door beide echtgenoten gelijktijdig bestuurd worden 
volgens de dwingende regel van artikel1416 B.W. Dit heeft tot gevolg 
dat man en vrouw samen slechts voor een vennoot tellen. Dit maakt 
de aanwezigheid van een derde vennoot, om die reden, nog steeds 
noodzakelijk. Zoniet staat men van in den beginne voor een verbo
den eenmansvennootschap (zie nr. 13). Er is gelukkig een belangrijke 
uitzondering hierop. Wij zien ze verder (nr. 14). 
f) Op 11 maart 1981 werd een wetsvoorstel door de Heer G. Verhae
gen ingediend tot aanvulling van artikel 1401 B.W. aangaande de 
eigen goederen van strikt persoonlijke aard(7). Dit artikel zou met 
een vijfde punt aangevuld worden, door volgende tekst: ,Zijn eigen 
omwille van hun aard ... 5. de lidmaatschapsrechten verbonden aan 
gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarin alle aande
len op naam luiden, indien die toebedeeld zijn aan of ingeschreven 
zijn op naam van een echtgenoot alleen". Met deze tekst zouden voor 
de toekomst man en/of vrouw met gemeenschappelijke aandelen 
ieder voor een apart vennoot tellen en afzonderlijk hun aandeelhou
dersrechten uitoefenen. Dan moet nooit meer op een derde vennoot 
worden beroep gedaan (zie nr. 18). 

(6) L.W., p. 421 e.v. 
(7) Pari. Stukken, Kamer, zitting 1980-81, 11 maart 1981, stuk 788, m. 1. 
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AFDELING 3 

ZIN VAN EEN VENNOOTSCHAP BIJ SAMENWERKING TUSSEN MAN EN 
VROUW EN AFWEGING VAN DE DEELNEMING VAN EEN DAN WEL VAN 

BEIDE ECHTGENOTEN AAN EENZELFDE VENNOOTSCHAP 

§ 1. Betekenis voor de echtgenoten zelf 

3. Men stelt rondom zich heen vast dat meer en meer in de kleinhan
del en in de vrije beroepen man en vrouw effectief samenwerken. De 
Franse feministe Evelyne Sullerot beschreef dit zo mooi met het beeld 
van ,le couple equipe"(8). Dit feitelijk gegeven van groeiende pro
fessionele samenwerking doet de vraag rijzen wanneer man en vrouw 
zonder vennootschap samen handeldrijven en elkaar helpen in het 
raam van de wederzijdse familiale bijstandsplicht bepaald in artikel 
213 B.W.(9), dan wei wanneer zij beter een vennootschap oprichten, 
waaraan een echtgenoot alleen dan wei heiden als vennoot deelne
men. Eens de handelszaak of vrij beroep een zekere omvang krijgt 
en er tamelijk grote risico's aan verbonden zijn, lijkt de oprichting 
van een vennootschap een noodzakelijkheid(lO). 
Dit verzekert trouwens vooreerst een veel grotere bescherming van 
het familiaal vermogen in ruime zin, dat alzo afgescheiden wordt van 
het vermogen waarmede men handel drijft(ll). 
Dit verzekert ten tweede een aangepaste juridische struktuur voor het 
voeren van een handel op een bepaald niveau. Het doet o.m. bij een 
gelijktijdige deelneming beide echtgenoten genieten van de gemaakte 
winsten, wat uiteraard een voordeel is, wanneer zij onder een schei
dingsstelsel gehuwd zijn, wat een nog steeds frequent voorkomend 
huwelijksregime is bij handelaars(12). Het huwelijksgoederenrecht 
zelf is niet voldoende in een economisch licht toegesneden. 
Tenslotte zorgt de vennootschap voor de continui"teitvan de familiale 
onderneming, die niet zomaar door lotgevallen in het huwelijksleven 
(overlijden-echtscheiding) ten dode is opgeschreven. De onderne
ming blijft bestaan. Alleen aandelen maken het voorwerp uit van een 
overdracht of overgang(13). 

(8) SULLEROT, E., La femme dans le monde moderne, p. 31. 
(9) BAETEMAN. G. en LAUWERS, J.P., Devoirs et droits des epoux, nr. 94, p. 99-100. 
(10) L.W., nr. 31, p. 29. 
(11) VAN MouRIK, M.J.A., De onderneming in het nieuw huwelijksvermogensrecht, p. 80. 
(12) SAVATIER, ,Des inconvenients du regime conventionnel de separation de biens", D.H., 
1929, 21 e.v .. 
(13) L.W., nr. 44, p. 42. 
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4. Fiskaal betekent de gelijktijdige deelneming van man en vrouw 
dat hun beider inkomsten, gehaald uit de vennootschap (bedrijfsin
komen: wedden - vergoedingen - boven een bepaald bedrag, alsook 
aile roerend inkomen: dividenden), gecumuleerd worden (art. 73 
W .I.B.), wat tot een hogere taxatie van het gezin leidt. Maar voor 
de beroepsactieve vrouw is er de fiskale aftrek van 56 000 fr. op het 
aan haar toegekend inkomen (art. 63 paragraaf 1, 2° W.I.B.). Deze 
cumul van inkomsten bestaat evenwel ook indien slechts een echtge
noot deelneemt aan de vennootschap en de andere als medewerkende 
echtgenoot een vergoeding voor diens werk krijgt. Een en ander is 
ook zo, zo geen vennootschap bestaat en beide echtgenoten inkom
sten genieten. Kortom, fiskaal maakt het op dit vlak van cumulrege
ling en forfaitaire aftrek voor de werkende vrouw, niet zo veel 
verschil uit welke optie men uiteindelijk neemt(14). 

5. Op het gebied van de sociale zekerheid zijn er wei onderscheidin
gen te maken. Als werkende vennoot of bezoldigd bestuurder of 
zaakvoerder is men bijdrageplichtig als zelfstandige. Hebben zowel 
man als vrouw dit statuut, dan zijn zij beiden bijdrageplichtig, 
waaraan dus nadelen verbonden zijn, vermits hetzelfde gezin twee
maal betaalt. Dit nadeel is niet groot zo aan de ene echtgenoot een 
kleine vergoeding wordt toegekend, zodat hij slechts de minimumbij
drage betaalt. Men kan ook de vrouw stille vennote maken. Dan is 
zij niet bijdrageplichtig. Maar dan kan ze in hare hoofde niet de 
fiskale aftrek toepassen van 56.000 fr., vermits zij bij hypothese niet 
beroepsactief is. Op het gebied van sociaal zekerheidsrecht is zeker 
de situatie het meest gunstig dat aileen de man vennoot wordt in de 
vennootschap en de vrouw als loutere helpster hem bijstaat. Dit 
Ievert haar het statuut op van echtgenoot-helper zonder enige sociaal 
zekerheidsrechtelijke bijdrageplicht(15). 

§ 2. Betekenis voor andere person en dan de echtgenoten zelf 

6. Het bestaan van een vennootschap is o.m. een voordeel voor de 
handelsschuldeisers van de echtgenoten, die alzo van een uitsluitend 
of preferentieel executieobject genieten, nl. het vennootschapsver
mogen waar ze niet in concurrentie komen met de priveschuldeisers 
van man en vrouw. 

(14) L.W., nr. 51 e.v., p. 47 e.v .. 
(15) L.W., nr. 60 e.v., p. 52 e.v .. 

265 



AFDELING 4 

ALGEMENE INLEIDING - BEPERKINGEN UIT HET PRIMAIR EN SECUNDAIR 
REGIME 

7. Ben meerderjarige gehuwde man of vrouw is volkomen hande
lingsbekwaam (art. 213 derde lid B.W.) om deel te nemen aan een 
vennootschap door het doen van een inbreng of door het overnemen 
van aandelen, de zogenaamde afgeleide verkrijging van de hoedanig
heid van vennoot(16). Maar er weegt op zijn handelingsvrijheid een 
eerste beperking, nl. het primair huwelijksregime. Bchtgenoten dien
en bij het doen van een inbreng rekening te houden met artikel215 
B.W. en de bescherming van de gezinswoning (en huisraad)(17). De 
toestemming van de andere echtgenoot is in ieder geval noodzakelijk. 
Verder zijn er een aantal beperkingen die volgen uit het huwelijksstel
sel zelf, het secundaire regime (zie hierna nrs. 8 e.v.). 
Ben minderjarige echtgenoot is niet handelingsbekwaarn. Hij is wei 
ontvoogd door huwelijk. Hij kan dus persoonlijk optreden, maar hij 
moet in principe bijgestaan worden door zijn curator of hij heeft de 
machtiging nodig van de familieraad (ook als beide ouders nog in 
Ieven zijn) en de homologatie van de rechtbank (484 B.W.). Dit 
laatste is zeker vereist wanneer de echtgenoot oprichter wordt en 
bijgevolg de oprichtersaansprakelijkheid draagt. Wordt hij slechts 
intekenaar volgens artikel 31 Venn. W. in de N. V., dan kan hij zijn 
inkomsten alleen inbrengen (art. 481 B.W.) en zijn kapitalen mits 
bijstand van zijn curator(18). 

§ 1. Echtgenoten gehuwd onder bet stelsel van scheiding van goede
ren 

8. In principe hebben beide echtgenoten onder dit regime eigen 
gelden of goederen en kunnen zij zonder enig probleem ieder een 
eigen inbreng doen en eigen aandelen verkrijgen, waardoor ze ieder 
voor een afzonderlijk vennoot doorgaan. Ben derde vennoot naast 
hen is geenszins vereist bij een gezamenlijke deelneming aan eenzelf
de vennootschap(19). 
Rekening dient gehouden, zoals gezegd, met artikel 215 B.W. bij 
inbreng van de gezinswoning (en de huisraad). 

(16) BOUCKAERT, F., ,Gelijktijdige deelneming van man en vrouw aan de oprichting van een 
P.V.B.A. Nieuwe poging tot verduidelijking", T. Not., 1976, 164. 
(17) L.W., nr. 88, p. 72 e.v .. 
(18) BoucKAERT en WEYTs, De minderjarigen en het vennootschapsrecht, Notariele Dagen 
Bergen 1979, V, nr. 16, e.v., p. 25-8. 
(19) L.W. nr. 99 e.v., p. 81 e.v .. 
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Een probleem kan aileen rijzen in verband met het bewijs van de 
eigen inbreng t.a.v. derden. Artikel 1468, tweede lid B.W. schept 
immers een vermoeden van onverdeeldheid. In de praktijk stelt men 
trouwens vast dat heel wat goederen bij echtgenoten gehuwd onder 
scheiding van goederen het karakter van onverdeeld goed hebben. 
Staat bijgevolg het eigen karakter van een ingebrachte geldsom of 
een goed niet onwrikbaar vast, dan moet men hiervoor eerst het 
nodige doen door verdeling van de onverdeelde goederen. Dat deze 
doorgevoerd werd kan stilzwijgend blijken uit het feit dat ieder van 
de echtgenoten met van elkaar onderscheiden goederen optreden. 
Bij echtgenoten gehuwd onder scheiding van goederen met een 
toegevoegde gemeenschap van aanwinsten, moet men rekening hou
den met de problemen die rijzen door het bestaan van een gemeen
schappelijk vermogen (zie hierna). 

§ 2. Echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel. Inbreng 
van eigen geld en of goederen. V erkrijging van eigen aandelen 

9. Ook onder een gemeenschapsstelsel kan iedere echtgenoot zijn 
eigen gelden of goederen inbrengen in vennootschap en hiervoor 
aandelen krijgen, die hem als eigen goed uitsluitend toebehoren en 
waarmee hij aileen vennoot is. Iedere echtgenoot heeft immers een 
aileen beschikkingsrecht over zijn eigen goederen (art. 1425 B.W.), 
wat slechts afgezwakt wordt door artikel215 B.W. (bescherming van 
de gezinswoning en huisraad) en artikel1415 B.W. (handelen in het 
belang van het gezin). Het is maar als een echtgenoot in een zeer 
uitzonderlijke situatie bestuursongeschikt (art. 1426 B.W.) werd 
verklaard, dat hij geen eigen inbreng kan verrichten. 
Voor de mogelijk in te brengen eigen gelden of goederen moet men 
kijken naar wat het vroegere en nieuwe familiaal vermogensrecht 
hieronder catalogeert(20). 
Het bewijs van de eigen inbreng moet ook hier vaststaan. Dit heeft 
niet aileen t.a.v. de andere echtgenoot zijn belang, maar is vooral 
noodzakelijk t.a.v. derden, waaronder de andere vennoten en de 
vennootschap zelf. Deze kunnen dan niet voorhouden dat de aande
len van gemeenschappelijke aard zijn, met de moeilijkheden daaraan 
verbonden (zie hierna). Het bewijs van eigen goed wordt uiteraard 
geleverd volgens artikel 1399 B.W.(21). 

(20) L.W., nr. 118 e.v., p. 96 e.v .. 
(21) L.W., nr. 123 e.v., p. 101; tevens C.S.W., (Verslag BoUCKAERT), 1980, 74. 
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Onder een gemeenschapsstelsel wordt er iets bijkomends vereist om 
uiteindelijk eigen aandelen te verkrijgen. De be/egging of wederbe
legging in eigen aandelen moet bij inbreng van eigen gelden vast 
staan. Onder het nieuwe recht zijn de wederbeleggingsformaliteiten 
versoepeld (art. 1404 B.W.). Men vraagt geen dubbele verklaring 
meer zoals vroeger (art. 1434 B.W.). Toch lijkt het geraadzaam de 
goede raad van verslaggever Ham bye te volgen, die n.a. v. de wet van 
14 juli 1976 adviseerde om via een duidelijke clausule te Iaten blijken 
dat een wederbelegging (in casu in aandelen) plaatsgrijpt(22). Bij 
inbreng van een eigen goed in natura zal automatisch zaakvervanging 
optreden en komen eigen aandelen in de plaats. Maar ook hier is het 
verstandig dit in een clausule te bevestigen. 
Men kan ook in andere hypothesen eigen aandelen bezitten of 
bekomen. Wellicht was de echtgenoot al vennoot voor zijn huwelijk 
en heeft hij met zijn huwelijksregime deze aandelen (van voor het 
huwelijk) als eigen voorbehouden (art. 1399 B.W.). Hij kan ook 
eigen aandelen verkrijgen door schenking, erfenis of legaat(23). Het 
bewijs dat hij aandelen van voor het huwelijk bezat of onder kostelo
ze titel bekwam, dient wei vast te staan. Bij aandelen op naam stelt 
dit weinig problemen. Bij aandelen aan toonder daarentegen schept 
het bewijs van eigen aandelen aileen dan geen problemen zo men ze 
plaatst op een effectendepot bij de bank(24). Aileen op die manier 
blijven zij voldoende ge'identificeerd, als toebehorend aan die bepaal
de echtgenoot. 
Men kan ook eigen aandelen bekomen n.a. v. een kapitaalsverhoging 
op grond van een eigen voorkeurrecht gekoppeld aan reeds bestaande 
eigen aandelen, die men in de vennootschap bezat(25). Het voorkeur
recht zelf, aan zulke aandelen verbonden, is zeker eigen. Maar de 
nieuwe aandelen die men op grond daarvan verkrijgt, zijn dit niet 
noodzakelijk. Overwegend houdt men voor dat zij eigen zijn als de 
kapitaalsverhoging plaatsgrijpt door incorporatie van reserves, als
ook door inbreng van eigen gelden of goederen of toch zo dat 
minstens voor de helft een eigen inbreng geschiedt. Wanneer daaren
tegen bij die kapitaalsverhoging een inbreng met gemeenschappelijke 

(22) Verslag Hambye, 35; zie model A.M.R. door BOUCKAERT, RONSE en WEYTS, 105 e.v. 
(23) Eigen zijn ook de aandelen die afhangen van een onverdeeldheid ontstaan uit erfenis. De 
aandelen, die hij bij de verdeling, zelfs dank zij een opleg betaald met gemeenschappelijke 
gelden, uiteindelijk verkrijgt, zijn volgens art. 1400, 4° B.W. eigen over de gehele lijn maar 
vergoeding is later verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen wegens de gebruikte 
gemeenschappelijke gelden. 
(24) RoNsE, J., Preadvies over de betekenis van de wet van 14 juli 1976 voor de 
familievennootschap, 12 e. v. 
(25) DILLEMANS, R., Huwe/ijksvermogensrecht, nr. 29, p. 78-79. 
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gelden verricht wordt of toch overwegend uit het gemeenschappelijk 
vermogen geput wordt, zijn de nieuwe aandelen over de hele lijn 
gemeenschappelijk, mits vergoeding aan het eigen vermogen wegens 
het gebruik van het eigen voorkeurrecht(26). 
Indien beide echtgenoten een eigen inbreng in eenzelfde vennoot
schap realiseren en in de plaats daarvan eigen aandelen bekomen of 
op een andere wijze eigen aandelen verkrijgen, teilen zij beiden voor 
een afzonderlijke vennoot en is bij een gezamenlijke deelneming van 
hen geen derde vennoot vereist. 

§ 3. Echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapstelsel. Inbreng 
van inkomsten of beroepsgoederen (art. 217 B. W .). Verkrijging 
van aandelen als beroepsgoederen 

10. In het primair stelsel - zoals men dat noemt - heeft men een 
nieuw artikel217 B.W. Dit is ter vervanging van artikel226 septies 
B.W. aangaande de voorbehouden goederen gekomen. Het nieuwe 
artikel217 B. W. bepaalt dat iedere echtgenoot zijn inkomsten, zowel 
kapitaals- als beroepsinkomsten, aileen ontvangt. Na ze bij voorrang 
besteed te hebben voor de bijdrage in de lasten van het huwelijk, mag 
hij ze gebruiken tot verwerving van goederen, nodig voor de uitoefe
ning van zijn beroep inzoverre dit verantwoord is. Artikel217 B.W. 
bepaalt verder dat de op die marrier verkregen beroepsgoederen 
uitsluitend staan onder het bestuur van de echtgenoot-beroepsuitoe-
fenaar. · 
Ook dit artikel biedt mogelijkheden tot het doen van een exclusieve 
inbreng. Deze inkomsten of beroepsgoederen kunnen in vennoot
schap worden gebracht voor zover dit verantwoord is voor het beroep 
van de echtgenoot-inbrenger. Maar dit laatste kan zonder veel pro
blemen in typische familievennootschappen aangetoond worden. De 
alzo verkregen aandelen moeten dan als beroepsgoederen aangezien 
worden. Hierop heeft de echtgenoot-intekenaar een aileenbestuur. 
Hij aileen is er mede vennoot. Dit neemt niet weg dat doorgaans de 
ingebrachte inkomsten of beroepsgoederen tot het gemeenschappe
lijk vermogen behoren en dat de aandelen bijgevolg ook die aard 
hebben. Maar het bestuur erover is een aileenbestuur, aldus artikel 
217 B.W. En dit maakt dat de echtgenoot die zulke aandelen heeft 
er aileen vennoot mee is(27). 

(26) DoNNAY, M., ,Patrimoines propres des epoux et patrimoine commun", Rec. Gen. Enr. 
Not., 1977, nr. 6, p. 120. 
(27) RoNsE, J., a. w. nr. 1, p. 4 en nr. 8, p. 10 en nr. 27, p. 32-3; L.W., nr. 145 e.v., p. 123 
e.v. 
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Voorwaarde voor het doen van zo'n inhreng is dat de echtgenoot
inhrenger dergelijke inkomsten voordien genoten heeft. Dat deze 
inkomsten zich vermengd hehhen met andere gemeenschappelijke 
gelden, lijkt aan het voorgaande geen afbreuk te doen, voorzover 
maar kan hewezen worden dat er inkomsten in het gemeenschappe
lijk vermogen zijn terecht gekomen(28). Ben (inhrengende) echtge
noot kan ten tweede alleen maar heroep do en op dit artikel 217, 
indien hij duidelijk de hedoeling heeft zijn heroep in het kader van 
de vennootschap uit te oefenen als werkend vennoot, zaakvoerder, 
hestuurder of anderszins. 
Beide echtgenoten kunnen zulke inbreng in eenzelfde vennootschap 
verwezenlijken. Dan gelden zij heiden als afzonderlijke vennoot. Zij 
moeten dan wel heiden heroepsactief zijn in diezelfde vennootschap. 

§ 4. Vennoot worden door inbreng van gemeenschappelijke gelden 
of goederen 

11. Heel wat prohlemen zijn er hij inhreng van gewone gemeen
schappelijke gelden of goederen in een vennootschap. Wie precies 
wordt hiermede vennoot? Is het de man alleen wanneer hij inschrijft, 
is het de vrouw alleen wanneer zij ook inschrijft, of zijn zij heide 
tesamen vennoot tellen-de -voor slechts een vennoot? En hoe zit het 
met de uitoefening van de aandeelhoudersrechten, zoals o.m. het 
stemrecht ter algemene vergadering enz.? Dit is een van de meest hete 
hangijzers van de prohlematiek van vennootschappen waaraan echt
genoten deelnemen. Het is een discussiepunt dat nog steeds geen 
definitieve oplossing heeft gehad(29). 

a) De inbreng zelf 

12. Sinds de face-lifting die het familiaal vermogensrecht met de wet 
van 14 juli 1976 ondergaan heeft, kan zowel man als vrouw ieder 
afzonderlijk gelden of goederen inhrengen in vennootschap, zonder 
daartoe de instemming nodig te hehhen van de andere partner. Dat 
zegt met zoveel woorden artikel 1416 B.W. 
Op voorwaarde ten eerste dat de inhreng niet ingaat tegen het helang 
van het gezin. Ik denk hijvoorheeld aan de situatie dat op de 

(28) DELNOY, P ., ,L'exploitation agricole familiale et les regimes matrimoniaux", Rev. Not. 
B., 1977, 578. 
(29) L.W., nr. 152 e.v., p. 134 e.v.; C.S.W., 1980, dos. nr. 4088-4089, p. 59 e.v.; C.I.N., 
1980/2; DE VROE, J ., ,P .V.B.A. tussen echtgenoten aileen", Notarius 1980, 67 e.v.; WEYTs, 
L., , ,P. V .B.A. met enkele deelneming van echtgenoten. Afschaffing van le menage a trois?'', 
Notarius, 1980, 129 e.v.; DE VRoE, J., ,Personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid tussen echtgenoten alleen", R.W., 1980-81, 417 e.v .. 
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vooravond van een echtscheiding een sluwe echtgenoot nog vlug wat 
goederen in een vennootschap stopt, om te bereiken dat zij min of 
meer ongrijpbaar worden voor de andere huwelijkspartner. 
Op voorwaarde ten tweede dat het niet gaat om de inbreng van de 
gezinswoning en de huisraad die zich hierin bevindt. Want volgens 
artikel215 B.W. moet dan deinstemming door de andere echtgenoot 
gegeven worden. 
Op voorwaarde ten derde dat het niet om de inbreng gaat van om 
het even welk onroerend goed, een handelszaak, een hypothecaire 
schuldvordering. Volgens artikel1418 B.W. is daarvoor detoestem
ming van beide echtgenoten vereist. Op dit laatste bestaat aileen een 
uitzondering voor de echtgenoot-beroepsuitoefenaar die zelfs derge
lijke belangrijke daden aileen mag verrichten, aldus artikel 1417 
B.W. Die uitzondering op de uitzondering zal men in de praktijk 
doorgaans niet durven toepassen. Men laat de andere ecbtgenoot 
tussenkomen, al was bet maar om te bevestigen dat die inbreng door 
de echtgenoot-beroepsuitoefenaar gebeurt in bet kader van zijn 
beroep en daarvoor een bestuursnoodzakelijke daad uitmaakt (art. 
1417 B.W.). Op artikel1417 B.W. blijft er evenwel steeds de uitzon
dering bestaan van artikel215 W. Bij inbreng van de gezinswoning 
(en buisraad) is altijd, hoe dan ook, de instemming van de andere 
ecbtgenoot vereist. 

b) Het vennoot worden 
13. De vraag is evenwel, wanneer beide echtgenoten aan dezelfde 
vennootschap wensen deel te nemen, of zij door inbreng van gemeen
scbappelijke gelden of goederen ieder afzonderlijk vennoot k;unnen 
worden. Het antwoord luidt: soms wel/soms niet. Dit houdt een 
meerderheidsopvatting voor(30). Om dit turkoois antwoord te be
grijpen moet men kijken naar bet mechanisme dat bij inbreng in 
vennootschap plaatsgrijpt aisook naar de dwingende bestuursregelen 
uit het familiaal vermogensrecbt. Wat gebeurt er eigenlijk? Gelden 
of goederen worden in vennootscbap gebracht en worden daardoor 
vennootschapsgoederen, onderworpen aan bet vennootschapsrecbt. 
Zij worden bestuurd door de zaakvoerder of bestuurders van de 
vennootschap. Maar ais tegenprestatie krijgt een echtgenoot in zijn 
(familiaal) vermogen aandelen. Deze aandelen als familiaie goede
ren, worden bestuurd zoals bet familiaal vermogensrecht dit dwin
gend oplegt. 

(30) L.W., nr. 160 e.v., p. 144 e.v.; C.I.N., 1980/2; RoNSE, J., o.c., p. 23 e.v.; DUFAUX, 

H., ,Het statuut van de beroepsbedrijvigheid en van bet professioneel patrimonium in het 
wettelijk huwelijksvermogensrecht", Rev. Not. B., 1977, 104. 
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Naar algemene regel komen gemeenschappelijke aandelen onder het 
concurrentieel of gelijklopend bestuur van artikel 1416 B. W. te 
staan. D.w.z. dat zij door beide echtgenoten kunnen bestuurd wor
den, op wiens naam zij ook staan. Dit geldt voor al de gemeenschap
pelijke aandelen, zowel deze ingeschreven op naam van de man als 
deze op naam van de vrouw. Het is niet omdat zij afzonderlijk 
gelmmatriculeerd staan op naam van iedere echtgenoot apart, dat zij 
daardoor onder het alleenbestuur van iedere echtgenoot staan. Dit 
voorhouden houdt een schending in van de algemene regel van het 
concurrentieel bestuur. Vermits gemeenschappelijke aandelen prin
cipieel onder het concurrentieel bestuur staan, kunnen zij door beide 
echtgenoten bestuurd worden, op wiens naam zij ook staan. 
D.w.z. als slechts een echtgenoot deelneemt aan een vennootschap, 
zijn gemeenschappelijke aandelen kunnen bestuurd worden niet 
aileen door hemzelf maar ook door de andere huwelijkspartner (art. 
1416 B.W.). Deze buitenstaande echtgenoot kan dus evenzeer als 
vennoot met die aandelen optreden en de lidmaatschapsrechten 
uitoefenen. 
D.w.z. als beide echtgenoten ieder met zulke gemeenschappelijke 
aandelen deelnemen aan eenzelfde vennootschap, zij heiden, op 
grond van de regel van het concurrentieel bestuur, met het ganse 
pakket gemeenschappelijke aandelen kunnen optreden. De man kan 
ter algemene vergadering komen en stemmen, zowel met de aandelen 
van hemzelf als met de aandelen van zijn echtgenote. Terwijl de 
vrouw vice versa hetzelfde kan doen n.a.v. een andere vergadering. 
Dan eens de man, dan eens de vrouw kan als vennoot met het ganse 
aandelenpakket handelen. Dit houdt nu eenmaal het gelijklopend 
bestuur in. Beiden zijn zij wettelijk vertegenwoordigers van het 
gemeenschappelijke vermogen. Welnu, in deze situatie, tellen zij om 
evidente redenen, samen voor slechts een vennoot. Zouden zij beiden 
de enige oprichters zijn, dan zouden zij beiden van in den beginne 
een verboden eenmansvennootschap vormen(31). De aanwezigheid 
van een derde vennoot is dan zeker noodzakelijk, ook bij een 
P.V.B.A. ondanks de nieuwe wet van 29 november 1979 die de 
vereiste van de derde vennoot, naast man en vrouw, geschrapt heeft. 
Het feit dat zij samen voor slechts een vennoot tellen had vroeger 
tot gevolg dat een gegeven N.V. geen zeven vennoten telde(32). 

(31) Sanctie: zij kan nietig verklaard worden op grond van art. 13, ter, 4° Venn. W. 
(32) Sanctie bij een N.V. bij gebreke aan 7 aandeelhouders: oud art. 104 en art. 35, 1° Venn. 
w. 
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14. Op deze regel van gelijklopende bestuursbevoegdheid werd ge
lukkig in ons recht een belangrijke uitzondering ingebouwd. Als 
complement van voornoemd artikel217 B. W., werd voor de beroeps
actieve echtgenoot, gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, in het 
familiaal vermogensrecht het artikel 1417 eerste lid B. W. ingelast. 
Dit artikel bepaalt dat een echtgenoot over de gemeenschappelijke 
goederen, die hij nodig heeft voor zijn beroep, een alleenbestuur 
heeft. De wetgever heeft de beroepsactieve echtgenoot een ruimere 
bewegingsvrijheid willen geven. Welnu men kan verdedigen dat een 
echtgenoot als werkend vennoot, zaakvoerder of bestuurder in een 
vennootschap, in familiaalvermogensrechtelijke zin, een beroep uit
oefent. Om die redenen zal hij over de goederen, via dewelke hij in 
het kader van die vennootschap zijn beroep uitoefent, nl. zijn ge
meenschappelijke aandelen, een alleenbestuur hebben. Daardoor is 
hij met die aandelen alleen vennoot, en niet de andere huwelijkpart
ner. Zijn zowel man als vrouw beroepsactief in dezelfde vennoot
schap, wat wei heel dikwijls bet geval is in de kleinhandel, dan 
kunnen ze beiden aanspraak maken op zulk alleenbestuur over de 
hun respectievelijk toebedeelde gemeenschappelijke aandelen. Bei
den zullen dan voor een afzonderlijke vennoot tellen. Een derde 
vennoot is niet vereist bij gezamenlijke deelneming van man en 
vrouw(33). 
Is bij gelijktijdige deelneming van man en vrouw, slechts een echtge
noot beroepsactief in de vennootschap, terwijl de andere stille ven
noot is, dan tellen man en vrouw weer samen maar voor een vennoot. 
Waarom? Wel, de echtgenoot stille vennoot kan geen gebruik maken 
van artikel1417 eerste lid B.W. en heeft dus geen exclusief bestuur 
over zijn aandelen. Daardoor kan de beroepsactieve echtgenoot ook 
met deze aandelen optreden. De aandelen van de echtgenoot - stille 
vennoot staan immers onder het concurrentieel bestuur van beide 
echtgenoten. De beroepsactieve echtgenoot kan dus ter algemene 
vergadering komen en stemmen zowel met zijn aandelen waarop hij 
een alleenbestuur heeft, als met deze van zijn partner. Precies daar
om tellen zij ook in die situatie maar voor een vennoot. 

15. In resume kan men het voorgaande met drie telegramzinnen 
samenvatten. Beide echtgenoten zijn stille vennoot. Beiden samen 
tellen zij slechts voor een vennoot. Zowel de ene als de andere kan 

(33) L.W., nr. 166 e.v., p. 148 e.v.; Du FAUX, H., o.c., T. Not., 1977, 104; Du FAUX, H., 
,Societes de personnes a responsabilite limitee- Statut, sous le regime matrimonial legal des 
parts sociales acquises a titre onereux", Rev. Not. B., 1979, 231-2. 
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met aile gemeenschappelijke aandelen handelen. Beide echtgenoten 
zijn daarentegen werkend vennoot, zaakvoerder of bestuurder in de 
vennootschap en bijgevolg beroepsactief. Zij hebben dan heiden een 
alleenbestuur over hun aandelen en tellen voor twee afzonderlijke 
vennoten. Is tenslotte een echtgenoot beroepsactief en de andere stille 
vennoot, dan tellen zij weer samen voor slechts een vennoot. 
Voornoemde opvatting wordt ook gedeeld door het senaatsverslag 
Pede bij het wetsontwerp 288 tot aanpassing van onze vennootschap
penwet aan de tweede europese richtlijn (wet van 5 december 1984). 
In dit verslag wordt evenwel een te grote verantwoordelijkheid 
opgedrongen aan de notarissen, die een onderzoeksplicht zouden 
hebben naar het mogelijke eigen karakter van ingebrachte gelden of 
goederen. De vraag is of de verslaggever zich niet in zijn uitlatingen 
vergaloppeerd heeft. Kan de notaris niet volstaan met de verklaring 
van de echtgenoot in kwestie dat zijn inbreng eigen is, de oorsprong 
ervan aanstippend? Wij denken van wei. Natuurlijk heeft de notaris 
als raadsman de plicht zijn clienten voor te lichten omtrent de al dan 
niet eigen aard van een goed. 

c) Dissidente opvattingen 

16. Ben andere meer progressieve stelling houdt voor dat man en 
vrouw met gemeenschappelijke aandelen steeds voor twee vennoten 
tellen. Deze mening wordt vertolkt door De Vroe, het best in zijn 
artikel in het Rechtskundig Weekblad(34). Zijn opvatting steunt op 
een verplicht te maken onderscheid tussen het handelsrecht en het 
burgerlijk recht. De vennootschap kent alleen personen volgens deze 
auteur. Zijn er twee opgetreden, dan zijn er twee vennoten. Geen 
rekening dient gehouden met de aard, laat staan de oorsprong van 
de aandelen, noch minder onder wiens bestuur zij staan. Als tweede 
argument wordt gesteld dat artikel 1416 B.W. bepaalt dat iedere 
echtgenoot afzonderlijk met gemeenschappelijke goederen mag op
treden. En als derde argument wordt bij analogie verwezen naar 
artikel218 B. W. dat zegt dat de echtgenoot aileen over de gelden die 
op zijn bankrekening staan mag beschikken. Onmiddellijk willen wij 
duidelijk maken dat wij het met deze opvatting fundamenteel oneens 
zijn en wei om de volgende redenen: 
1) Vooreerst is het vennootschapsrecht helemaal niet los te denken 
van het burgerlijk recht. In artikel een reeds van de vennootschap
penwet wordt uitdrukkelijk verwezen naar de toepasselijkheid van 
het burgerlijk recht. Dit wordt met zoveel woorden nog eens herhaald 

(34) 1980-81, 417 e.v. 
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in artikel119 waar de wetgever het speciaal heeft over de P.V.B.A. 
met echtgenoten. Daarin staat te lezen dat de regelen inzake de 
overeenkomsten tussen echtgenoten, waaronder de huwelijksvoor
waarden, dienen geeerbiedigd te blijven. Beide deeltakken van het 
recht los van elkaar zien heeft men in het verleden nooit gedaan en 
lijkt ook voor de toekomst fout. De wet zegt het zelf in klare taal. 
Wij motiveren ons nog even nader. Als een minderjarige deelneemt 
aan een vennootschap dan treedt hij met zijn statuut van minderjari
ge in de vennootschap. D.w.z. dat hij als vennoot moet vertegen
woordigd zijn door iemand anders of bijgestaan door een curator. 
Nochtans kan dit omwille van het besloten karakter van de vennoot
schap niet gewenst zijn en zal de vennootschap liever direkt met de 
wellicht intellektueel of commercieel bekwame minderjarige hande
len in plaats van met diens ouder of voogd. Desondanks moet de 
vennootschap en de vennoten het burgerlijk recht op dit puntdulden 
en de vertegenwoordiger van de minderjarige op de algemene verga
dering toelaten. Hetzelfde gebeurt wanneer iemand gehuwd is. De 
vennootschap en de vennoten moeten de gehuwde met zijn huwelijks
regime nemen zoals hij is. De regelen van het bestuur van de familiale 
goederen en daartoe behoren de aandelen die in de plaats van de 
ingebrachte goederen gekomen zijn, zijn van dwingend recht en 
kunnen niet door de vennootschap of de vennoten terzijde worden 
geschoven(35). 
2) De opvattingen die ten tweede gegeven wordt door vernoemde 
auteur over de algemene regel in artikel 1416 is onbegrijpbaar. 
Artikel1416 B. W. houdt juist geen alleenbestuur in maar een concur
rentieel bestuur. Gans het pakket gemeenschappelijke aandelen mag 
dan eens door de ene, dan eens door de andere echtgenoot bestuurd 
worden. Zij zijn de twee kapiteins van het ene huwelijksschip. Precies 
daarom moet men ze aanzien als vormende een vennoot, wanneer zij 
gewone gemeenschappelijke aandelen hebben (zie nr. 13). 

3) De progressieve stelling vindt een argument in artikel218 B.W., 
waar een alleenbestuur, inzake bankoperaties is bepaald voor een 
echtgenoot. Maar in dit artikel kan men geen argument zoeken voor 
een exclusief bestuur van een echtgenoot over zijn gemeenschappelij
ke aandelen. Dit artikel218 B.W. is een uitzonderingsbepaling, dat 
een bijzonder alleenbestuur heeft in het Ieven geroepen voor een 
echtgenoot over zijn banktegoeden en aileen, zoals de tekst het 
uitdrukkelijk zegt, ten aanzien van de bank, maar niet ten aanzien 

(35) HEENEN, J;. ,Les parts dans les societes constituees intuitu personae et la communaute 
de biens entre epoux", R.C.J.B., 1959, 268. 
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van de andere echtgenoot, andere derden en zomeer. Zonder wettekst 
mag men geen andere situaties van alleenbestuur bijmaken. 
4) Eigenaardig genoeg maakt die progressieve mening geen gewag 
over de mogelijkheid die door het nieuw familiaalvermogensrecht 
wel geboden wordt om een echtgenoot aileen vennoot te laten zijn, 
nl. de twee artikelen 217 en 1417 B.W. Deze wetteksten bepalen dat 
een echtgenoot-beroepsuitoefenaar bij afwijking van de algemene 
regel, een alleenbestuur heeft over de goederen die hij nodig heeft 
voor zijn beroep. Waarom worden deze artikelen in de progressieve 
stelling verzwegen. Zij juist bieden een open poort om man en vrouw, 
wanneer ze heiden beroepsactief zijn, ieder afzonderlijk met hun 
respektievelijke gemeenschappelijke aandelen vennoot te zijn. 
5) En eigenaardig is ook dat zomaar wordt voorgehouden alsof een 
P.V.B.A. steeds een besloten karakter tussen echtgenoten heeft. 
Vergeet men dan niet dat artikel126 vennootschappenwet voor de 
P.V.B.A. juist het tegenovergestelde bepaalt. Dit artikel zegt dater 
principieel geen beslotenheid bestaat tussen man en vrouw in een 
P. V .B.A. De aandelen kunnen vrij tussen echtgenoten overgedragen 
worden of overgaan. Het laat dus de P.V.B.A. koud wie vennoot 
is, de man of de vrouw of heiden tellende voor een. Het is aileen 
wanneer een afwijkende hepaling in de statuten hieromtrent wordt 
opgenomen, dater eerst van een besloten P.V.B.A. tussen man en 
vrouw kan sprake zijn. Eerder niet. En zelfs dan, dient deze vennoot
schapsregel zich te plooien naar de eerder in tijd vastgestelde huwe
lijksvoorwaarden die dwingend zijn ten aanzien van de vennootschap 
en de andere vennoten(36). 
6) Het is niet zo, zoals deze progressieve mening voorhoudt, dat wij 
altijd van oordeel zijn dat man en vrouw met gemeenschappelijke 
aandelen slechts een vennoot vormen. Al voldoende hehhen wij 
henadrukt dat hij een daadwerkelijke samenwerken van man en 
vrouw zij op grond van de twee uitzonderingshepalingen 217 en 1417 
B.W. op een exclusiefhestuur over hun respektievelijk gemeenschap
pelijke aandelen aanspraak kunnen maken. In die situatie maken zij 
twee aparte vennoten uit, zonder enig probleem. 

17. Een andere opvatting verdedigt evenzeer dat man en vrouw 
steeds ieder. apart voor vennoot tellen, ook al hehhen zij slechts 
gemeenschappelijke gelden of goederen ingehracht en staan hun 
aandelen onder het concurrentieel bestuur van heiden. Wat vereist 

(36) HEENEN, J., o.c., R.C.J.B., 1959, 275. 
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is, is een inbreng, aldus deze stelling. En dat doet iedere echtgenoot 
bij hypothese door inbreng van aparte gemeenschappelijke gelden of 
goederen. Wat ten tweede vereist is, is dat de echtgenoot met de 
aandelen kan optreden. En dat kan iedere echtgenoot op grond van 
het concurrentieel bestuur. Het feit dat ook de andere echtgenoot 
over deze aandelen zeggingsrechten heeft, zou daaraan geen afbreuk 
doen. 
Deze stelling, die wij verder nog trachten te verduidelijken, volgt niet 
de klassieke stelling volgens dewelke vennoot is hij die in zijn naam 
(bedoeld wordt alleen) de aandeelhoudersrechten over zijn aandelen 
kan uitoefenen. Deze wordt traditioneel in de artikelen 29 en 104 
Venn. W. als vennoot of aandeelhouder beschouwd, aldus Cass., 27 
oktober 1977(37). Is een aandeel in onverdeeldheid tussen twee of 
meer personen, dan kan men volgens de klassieke stelling - waar
achter wij ook staan - niet verdedigen dat er zoveel vennoten zijn 
als er onverdeelde medeeigenaars zijn. Cassatie heeft dit al eens 
duidelijk gesteld(38). Zij tellen samen maar voor een vennoot. 
Wel heeft Cassatie aanvaardt dat een vennootschap niet ontbonden 
was omdat er maar een vennoot overbleefmet bestuursrecht over zijn 
aandelen, terwijl de zeggingsrechten over het andere aandelenpakket 
tijdelijk geschorst waren doordat de erfgenaam van de overleden 
vennoot als vennoot niet aanvaard was door de overlevende ven
noot(39). Maar deze beslissing was logisch. Dit laatste pakket aande
len behoort trouwens tot een ander vermogen dan dat van de overle
vende vennoot. Men kan dus niet spreken van een vereniging van alle 
aandelen in een hand, waarover het geding ging. 
Echtgenoten die gemeenschappelijke aandelen hebben, hebben in 
feite ook aandelen die tussen hen heiden in onverdeeldheid zijn. 
Want het gemeenschappelijk vermogen wordt een bijzondere onver
deeldheid genoemd. Ook man en vrouw tellen daarom samen maar 
voor een vennoot, volgens de klassieke stelling, die wij ook verdedi
gen, tenzij in de gevallen van een alleenbestuur op deze aandelen 
volgens artikel 217 en 1417 B.W. 
Voor de progressieve stelling volstaat, zoals gezegd, een inbreng en 
moet men eerder kijken wie de eigendom van de aandelen heeft, dan 
wel wie het (exclusief) bestuur er over heeft. In verband met dit 
laatste volstaat een recht van tussenkomst, wat zoals wij zeiden ieder 

(37) Rev. Prat. Soc., 1979, nr. 6028, p. 237. 
(38) Cass. 22 november 1951, Pas., 1952, I, 103. 
(39) Cass. 15 mei 1970, Rev. Prat. Soc., 1971, nr. 5619, p. 12; RoNSE, J., o.c., T. Not., 1970, 
257. 
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echtgenoot heeft, op grond van het gelijklopend bestuur op de 
gemeenschappelijke aandelen. Wij zouden deze stelling misschien 
kunnen begrijpen en aanvaarden. Maar als wij door redeneren op 
deze stelling en eerder kijken naar de eigendom over deze aandelen 
in plaats van naar het ( exclusief) bestuur erover, dan moeten we toch 
ook vaststellen dat die aandelen tot een en hetzelfde vermogen 
behoren, tot het gemeenschappelijk vermogen of tot een onverdeeld
heid. Om die reden ook lijken man en vrouw maar een vennoot te 
vormen. Wij zien niet in hoe men dit anders kan verdedigen. 
Schuurmans, die deze gegevens bestudeerde t.a.v. de op het getouw 
staande eenmansonderneming met beperkte aansprakelijkheid komt 
tot een ander besluit(40) en verwijst naar de Franse Tesis van Vian
dier over ,La notion de l'associe''. Maar haar conclusies overtuig
den ons niet. Vooral het probleem van het behoren van deze aandelen 
tot eenzelfde vermogen raakt zij niet aan. Dit is o.i. een decisieve 
reden om te zeggen dat man en vrouw bij gewone gemeenschappelij
ke aandelen maar voor een vennoot tellen, naast de conclusies die 
wij vroeger trokken uit de regel van het concurrentieel bestuur. 

d. Wetsvoorstel tot aanvulling van artike/1401 B. W. 

18. Onze stelling dat gewone gemeenschappelijke aandelen onder 
het concurrentieel bestuur staan van artikel-1416 B.W., terwijl-deze 
van een beroepsactieve echtgenoot onder het alleenbestuur staan van 
artikel1417 B.W., heeft dit nadeel dat zij niet steeds een volledige 
rechtszekere toestand schept. W anneer is een echtgenoot wei be
roepsactief in een vennootschap? En quid wanneer iemand beroeps
actief was en na een tijd het niet meer is? Het kan best zijn dat een 
der echtgenoten na enkele jaren ophoudt beroepsactief te zijn en 
gewoon stille vennoot wordt. In deze situatie kan men niet Ianger 
verdedigen dat aile (gemeenschappelijke) aandelen onder het alleen
bestuur blijven staan van respectievelijk beide echtgenoten. Deze op 
naam van de stille (stil geworden) vennoot komen onder het gewone 
concurrentieel bestuur te staan. Man en vrouw zouden slechts voor 
een vennoot tellen, zoals hoger uiteengezet. 
Welnu, om een rechtszekere situatie te scheppen werd een wetsvoor
stel ingediend gedateerd van 11 maart 1981. Hierbij wordt een 
aanvulling van artikel 1401 B. W. voorgesteld( 41). Een wetswijziging 
dient immers plaats te grijpen in het familiaal vermogensrecht. Daar 

(40) ,L'enterprise personnelle a responsabilite limitee et Ia notion d'associe", Rev. Prat. Soc., 
1983, nr. 6228, p. 220 e.v., vooral p. 232-233. 
(41) Kamer 1980-81, 788, nr. 1. 
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wordt het bestuur van gemeenschappelijke aandelen het best gere
geld. De meest aangewezen weg om het beoogde te bereiken lijkt de 
hierna voorgesteldetekst te zijn. Het artikel1401 B.W. heeft het over 
de eigen goederen van strikt persoonlijke aard. Het zou vervoiledigd 
worden met een punt 5, waarin letterlijk wordt opgenomen: , ,Eigen 
zijn omwille van hun aard ... 5. de lidmaatschapsrechten verbonden 
aan gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarin aile 
aandelen op naam luiden, indien die toebedeeld zijn aan of ingeschre
ven zijn op naam van een echtgenoot aileen". 

Door te bepalen dat lidmaatschapsrechten eigen goederen zijn om
wille van hun bijzondere aard, worden zij als eigen goederen exclusief 
bestuurd door de echtgenoot op wiens naam ze staan. Zo op naam 
van beide echtgenoten afzonderlijk gemeenschappelijke aandelen 
ge'immatriculeerd staan, oefenen zij beiden respectievelijk de zeg
gingsrechten uit. Hierdoor is ieder afzonderlijk vennoot. Het vereiste 
aantal van twee vennoten is steeds bereikt. 

Een en ander doet geen afbreuk aan het feit dat de vermogenswaarde 
zelf van de gemeenschappelijke aandelen tot het gemeenschappelijke 
vermogen blijft behoren en dat de aandelen bijgevolg in de gemeen
schap blijven. Zij vertonen aileen een aspect dat eigen is, nl. de 
lidmaatschapsrechten. Op deze marrier komt men tegemoet en aan 
de eisen van het vennootschapsrecht (besloten karakter) en aan de 
eisen van het familiaal vermogensrecht (de waarde en de vruchten 
van de aandelen zijn gemeenschappelijk). 

Deze aanpassing lijkt wei gemotiveerd in vennootschappen met een 
enigszins besloten karakter. Voor dit laatste moeten daarom niet 
noodzakelijk de aandelen ook tussen echtgenoten als onoverdraag
baar zijn bepaald. Het volstaat dat de aandelen (bedoeld wordt aile 
aandelen in de vennootschap) op naam staan. Bij vennootschappen 
waarin de aandelen aan toonder zijn, zal de wetswijziging bijgevolg 
geen toepassing vinden. Maar in deze laatste vennootschappen kan 
men nog op de artikelen 217 en 1417, zo nodig, beroep doen (zie 
hoger nr. 10 en 1). 

e. Andere hypothesen 

19. Er zijn ook nog andere hypothesen op grond waarvan een 
echtgenoot gemeenschappelijke aandelen kan verkrijgen, dan door 
het doen van een inbreng. Men denke aan de koop van aandelen 
tijdens huwelijk. Dit vormt in princiepe een aanwinst. Ook kunnen 
aandelen geschonken zijn met het uitdrukkelijk beding dat ze ge
meenschappelijk worden. 
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Indien een echtgenoot geen goederen heeft en toch vennoot wenst te 
worden, bestaan er middelen om dit te bereiken. Vooreerst bij de 
oprichting. Iemand anders kan een inbreng doen en bedingen dat de 
toebedeelde aandelen geheel of deels niet aan hemzelf, maar aan die 
bepaalde echtgenoot toekomen. Alzo krijgt deze laatste via een 
onrechtstreekse schenking, vervat in dit beding ten behoeve van een 
derde, eigen aandelen, waarmede hij alleen vennoot wordt. Vooral 
via deze constructie kan bereikt worden dat een echtgenoot eigen 
aandelen verkrijgt van bij de oprichting(42). 
Na de oprichting kan een echtgenoot ook gewoon door rechtstreekse 
schenking eigen aandelen verkrijgen. Schenking van aandelen op 
naam dient via notarH~le akte plaats te grijpen volgens een quasi 
eensgezinde rechtsleer(43). Een loutere overboeking in het vennoten
register is niet voldoende en een schenking van aandelen die daartoe 
beperkt blijft is nietig. Aandelen kunnen ook onder bezwarende titel 
(bv. door de koop) verkregen worden. Maar zij zullen, als aanwin
sten, van gemeenschappelijke aard zijn, zo de echtgenoot gehuwd is 
onder een gemeenschapsregime. 

AFDELING 5 

HET UITOEFENEN VAN DE AANDEELHOUDERSRECHTEN 

20. Er stelt zich niet alleen de vraag hoe een echtgenoot een inbreng 
doet en zo vennoot wordt. Ook dient nagegaan hoe een echtgenoot
vennoot zijn aandeelhoudersrechten uitoefent(44). 
Heeft een echtgenoot a/leenbestuur over zijn aandelen, dan oefent 
hij aile zeggingsrechten over deze aandelen uit. Hebben beide echtge
noten aandelen in dezelfde vennootschap, die onder ieders alleenbe
stuur staan, dan oefenen zij beiden afzonderlijk alle rechten uit hun 
aandelen uit. Een en ander is zo bij bezit van eigen aandelen, onder 
een scheiding- of een gemeenschapsstelsel. Dit is ook zo bij bezit van 
gemeenschappelijke a~ndelen, die op grond van de artikelen 217 of 
1417 B.W. onder het alleenbestuur van een echtgenoot staan. 
In voormelde situaties stemt een echtgenoot ter algemene vergadering 
uitsluitend met zijn aandelen. De andere huwelijkspartner kan dit 
niet. De buitenstaande echtgenoot bij enkele deelneming van slechts 

(42) RoNsE, J., Preadvies over de familievennootschap, 16-17. 
( 43) 0 .m. DILLEMANS, R., in Juridische aspect en van het familiebedrijf, biz. 117; anders o .m. 
VAN HoESTENBERGHE, A., ,De overdrachten om niet van vennootschapsaandelen op naam 
en de praktijk", Melanges Jean Baugniet, 801. 
(44) L.W., nr. 210 e.v., p. 193 e.v .. 
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een echtgenoot, kan dus niet met de aandelen van de echtgenoot-ven
noot komen stemmen. Bij een gelijktijdige deelneming van heide 
echtgenoten aan de vennootschap zal de ene huwelijkspartner niet 
met de aandelen van de andere kunnen stemmen, tenzij op grond van 
een volmacht. 
Hieruit volgt dat de stemkracht van man en vrouw als vennoten, 
indien zij heiden zo'n exclusief bestuur over hun aandelen hehhen, 
niet hoeft samengeteld te worden voor de herekening van de stem
krachtheperking volgens de artikelen 76 en 136 Venn. W. 
Dit hetekent eveneens dat, bij gelijktijdige deelneming, aan de beide 
echtgenoten een oproepingshrief moet verzonden worden tot de 
algemene vergaderingen. 
De ene echtgenoot-vennoot kan zich slechts door de andere huwe
lijkspartner voor een algemene vergadering laten vervangen via 
volmacht. 
Ondanks dit alleenhestuur, blijven de vruchten van deze gemeen
schappelijke aandelen, nl. de dividenden en andere financH!le voor
delen, het gemeenschappelijke vermogen toekomen. Deze aandelen 
hlijven immers hun gemeenschappelijke aard hehouden. 

21. Staat men daarentegen voor aandelen, die gelijktijdig onder het 
bestuur van de beide echtgenoten staan, dit is zo bij onverdeelde of 
hij gemeenschappelijke aandelen onder concurrentieel hestuur (zie 
hoven nr. 13), en tellen man en vrouw hijgevolg slechts voor een 
vennoot, dan moeten de stemmen van heiden, bij een gelijktijdige 
deelneming, samengeteld worden voor de berekening van de stem
krachtheperking. Dan volstaat het in principe dat slechts aan een van 
heiden een oproepingsbrief verzonden wordt. Aileen wanneer een 
geschil ontstaat tussen hen onderling betreffende de uitoefening van 
de lidmaatschapsrechten en dit ter kennis komt van de vennootschap, 
lijken veiligheidshalve twee afzonderlijke oproepingshrieven verzon
den te moeten worden(45). Indien beide echtgenoten terzelfdertijd 
met deze gemeenschappelijke aandelen, onder concurrentieel he
stuur' will en optreden en in tegengestelde zin stemmen' dan zal een 
van hen zich volgens artikel1421, tweede lid B.W. door de Vrede
rechter laten machtigen om de lidmaatschapsrechten aileen uit te 
oefenen. Voorlopig zijn hun rechten geschorst, totdat zij het eens zijn 
een van hen te Iaten optreden, oftotdat de Vrederechter dit alzo heeft 
hepaald (vgl. art. 43, vierde lid Venn. W. en art. 124 derde lid Venn. 
W.). 

(45) RoNSE, J., Preadvies, 29. 
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AFDELING 6 

BESTUUR VAN DE AANDELEN IN HET KADER VAN HET BEHEER VAN HET 
FAMILIAAL VERMOGEN 

22. Hier wordt eerder nagegaan hoe een echtgenoot in het kader van 
het beheer van het familiaal vermogen zijn aandelen kan beheren en 
erover beschikken (bv. overdragen aan derden). Dit kan kort gehou
den worden. 
Een echtgenoot gehuwd onder een scheidingsstelsel heeft vrij be
heers- en beschikkingsrecht (art. 1466 B.W.) en beheert ook alleen 
alle vruchten van zijn aandelen. 
Een echtgenoot gehuwd onder een gemeenschapsregime, kan zijn 
eigen aandelen eveneens alleen beheren en erover beschikken, maar 
de vruchten ( dividenden en andere financiele voordelen) komen toe 
aan het gemeenschappelijk vermogen. Over gemeenschappelijke 
aandelen, staande onder concurrentieel bestuur (zie nr. 13) kunnen 
beide echtgenoten beschikken. Ieder kan deze aandelen overdragen 
en moet daarvoor niet de instemming hebben van de andere partner. 
Overdracht van gemeenschappelijke aandelen onder bezwarende titel 
staat immers niet vermeld onder de belangrijke rechtshandelingen, 
waarvoor een optreden van beide echtgenoten vereist is (art. 1418 
B.W.). Toch lijkt veiligheidshalve een gezamenlijkoptreden van man 
en vrouw aangewezen, wanneer het gaat om de overdracht van een 
belangrijk aandelenpakket omwille van artikel 1422 B.W. Over 
gemeenschappelijke aandelen, staande onder een alleenbestuur, be
schikt die ene echtgenoot aileen, maar hij lijkt wel in het belang van 
zijn beroep te moeten handelen (art. 1417 B.W.). Overdracht onder 
kosteloze titel moet steeds gebeuren mits instemming van de andere 
echtgenoot (art. 1422 B.W.). 

AFDELING 7 

GELDIGHEID VAN DE VENNOOTSCHAPSCLAUSULES 

23. Geldigheid van de gelijktijdige deelneming van man en vrouw 
aan eenzelfde vennootschap. 
Over de geldigheid van een vennootschap waaraan man en vrouw 
gelijktijdig deelnemen, is men het nu volkomen eens geworden(46). 
Artikel 119 (P.V.B.A.) Venn. W. zegt het uitdrukkelijk. Artikel 5 
van de Wet op de landbouwvennootschap bepaalt dit eveneens. 

(46) Zeer uitvoerig, L.W., nr. 240 e.v., p. 221 e.v .. 
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Maar, zo stippen beide artikels aan, toch mogen man en vrouw, 
n.a.v. hun deelneming aan de vennootschap, geen afbreuk doen aan 
de dwingende regelen inzake overeenkomsten tussen echtgenoten. 
Het betreft: 
a) Het verbod af te wijken van de dwingende regels die de wederzijd
se rechten en plichten van echtgenoten bepalen (art. 212, tweede lid 
en art. 1388 B.W.); 
b) het verbod af te wijken van de regels die voortvloeien uit het 
huwelijksvermogensstelsel, zolang dit niet geldig is gewijzigd (art. 
1394 e.v. B.W.), inzonderheid de regels m.b.t. de samenstelling van 
de goederen en het bestuur van het eigen en gemeenschappelijk 
vermogen die (zelfs) niet bij huwelijkscontract kunnen veranderd 
worden (art. 1451 B.W.); 
c) het verbod van onherroepelijke schenkingen (art. 1096 B.W.) en 
van overschrijding van het beschikbaar gedeelte (art. 1094 en 1098 
B.W.); 
d) de eerbiediging van de regels van de wettelijke erfopvolging; 
e) het verbod van koop of ruil tussen echtgenoten (art. 1595 en 1707 
B.W.); 
f) van algemene vennootschappen tussen echtgenoten (art. 1840 
B.W.); 
g) van handelingen verricht met bedriegelijke benadeling van een 
van de schuldeisers (art. 1167 B.W.). 
Vooral om de dwingende beginselen uit het familiaal vermogensrecht 
is het te doen. Zo lijken geen clausules ingelast te mogen worden, 
of besluiten genom en, tot overreservering, wanneer deze economisch 
niet verantwoord zijn. Zo kan immers te kort worden gedaan aan 
het genotsrecht van het gemeenschappelijk vermogen aan wie de 
dividenden en andere financiele voordelen toekomen. Vooral bij een 
enkele deelneming van een echtgenoot, met eigen aandelen, is zoiets 
denkbaar(47). Ben niet proportionele verdeling van winst en verlies 
in een vennootschap, waaraan beide echtgenoten deelnemen, zou 
ook een verboden verschuiving tussen de vermogens tot gevolg 
kunnen hebben en is aanvechtbaar als er geen gegrond vennoot
schapsrechtelijk motief voorhanden is om aldus de verdeling te doen. 
Hetzelfde geldt inzake een ongelijke vereffening en verdeling van de 
vennootschapsgoederen na ontbinding. 
Het feit dat een echtgenoot aileen zaakvoerder of bestuurder is van 

(47) MELis, J., Familierechtelijke betrekkingen, in Recht en Praktijk, Deventer, Kluwer, 
1971, 140. 
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een vennootschap, met volkomen rechtspersoonlijkheid (P.V.B.A., 
N.V.), waaraan beiden deelnemen, doet evenwel geen afbreuk aan 
de dwingende bestuursregelen van het familiaalvermogensrecht, wat 
men vroeger al eens beweerde(48). Immers in die functie bestuurt hij 
het vennootschapsvermogen, wat geheel onderscheiden is van de 
familiale goederen. Men kan niet voorhouden dat de andere partner 
zijn bestuursrechten over zijn ingebrachte goederen zo op ongeoor
loofde wijze zou kwijt zijn(49) (50). 
Wanneer beide echtgenoten samen zaakvoer<ler of bestuurder zijn in 
een vennootschap, met een volkomen rechtspersoonlijkheid 
(P.V.B.A. N.V.), vindt artikel 1417 tweede lid B.W. ook geen 
toepassing. Dit artikel vereist een samen optreden wanneer man en 
vrouw eenzelfde beroep uitoefenen voor aile handelingen, behalve 
die van louter beheer. Maar eens te meer dient het onderscheid 
gemaakt tussen vennootschap en huwelijksgemeenschap. Nieuw arti
kel1417 tweede lid B.W. slaat enkel op het bestuur van de gemeen
schappelijke goederen, doch niet op de vennootschapsgoederen, die 
man en vrouw als zaakvoerder-bestuurder beheren. Een echtgenoot
zaakvoerder kan dus, over de hele lijn, steeds alleen optreden als dit 
zo in de vennootschappenwet of de statuten is bepaald(51). 
Clausules, die strijdig zijn met enige dwingende bepaling uit het 
familiaal vermogensrecht, brengen een partiele nietigheid mede. 
Alleen de clausule zou nietig zijn; niet de vennootschap zelf. Tenzij 
de clausule van zo'n determinerend belang was, dat anders het 
vennootschapscontract niet gesloten ware. PartH:\le nietigheid kan 
evenmin toegepast worden wanneer een dwingende regel met bedrie
gelijke benadeling van een schuldeiser van een of beide echtgenoten 
of van een van hen zelf, geschonden werd(52). 
Schenkingen, die n.a. v. of in het vennootschapscontract tussen 
echtgenoten gesloten worden, moeten steeds herroepbaar zijn om te 

(48) O.m. C.S. W., 1980, 62, e.v .. 
(49) L.W., nr. 296 e.v., p. 278 e.v .. 
(50) Anders is het evenwel hij personenvennootschappen, door het gehrek aan volkomen 
rechtspersoonlijkheid. Hier zal hv. een echtgenoot-statutaire zaakvoerder, met een quasi 
onherroepelijk mandaat, naast de vennootschapsgoederen ook de familiale goederen op 
onheperkte en hoofdelijk aansprakelijke wijze kunnen verhinden. En dit lijkt daardoor wel 
een schending in te houden van de familiale hestuursregelen en van de regel neergelegd in art. 
219 B.W., dat lastgeving tussen echtgenoten als herroepelijk voorschrijft. 
(51) Bij personenvennootschappen is het anders omwille van het feit dat deze zelf ook 
(doorgaans) handelaar is en naast de vennootschapsgoederen ook de familiale goederen 
verhindt. In een V. 0 .F. hv. waarin man en vrouw heiden zaakvoerder zijn, met ieder een aileen 
vertegenwoordigingsmacht, lijken zij heiden volgens art. 1417 tweede lid B.W., te moeten 
optreden hij alle handelingen, anders dan die van louter heheer. 
(52) L.W., nr. 300 e.v. p. 284 e.v .. 
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voldoen aan artikel 1096 B. W. V erder mogen deze schenkingen niet 
de wettelijke toegelaten quotiteiten overschrijden, zoniet zijn zij 
reduceerbaar. Men kan zich n.a. v. de inbreng, doch ook via clausules 
in de statuten onderscheiden vormen van schenkingen tussen man en 
vrouw, vooral bij gelijktijdige deelneming aan eenzelfde vennoot
schap, indenken. Men denke bv. aan de onrechtstreekse schenking 
via een beding ten behoeve van een derde(53). 

AFDELING 8 

EEN SCHEMATISCH OVERLOPEN VAN DE ONDERSCHEIDEN 
VENNOOTSCHAPSSOORTEN 

24. Deelneming aan een P. V.B.A.: De P. V.B.A. biedt de struktuur 
voor de familieonderneming bij uitstek. Het artikel 119 Venn. W. 
voorziet trouwens expliciet de situatie van gelijktijdige deelneming 
van man en vrouw aan eenzelfde P.V.B.A .. De vereiste van de derde 
vennoot werd gelukkig bij de wet van 29 november 1979(54) ge
'schrapt, zodat zij heiden er aileen kunnen aan deelnemen. Maar 
voorwaarde is dat zij met hun aandelen voor twee afzonderlijke 
vennoten kunnen beschouwd worden. Zoniet staat men van in den 
beginne voor een eenmansvennootschap. Wanneer man en vrouw 
samen voor slechts een vennoot tellen, blijft een derde vennoot 
noodzakelijk (zie hoven nr. 13). 
Bij de wet van 29 november 1979 werd tenslotte ook de speciale 
vertegenwoordigingsregeling van een of meer onbekwamen, door
gaans minderjarige kinderen, die naast man en vrouw aan de 
P.V.B.A. deelnemen, geschrapt. Thans kunnen beide echtgenoten 
aan een P. V .B.A. deelnemen met naast hen als vennoot hun minder
jarige zoon of dochter, door hen zelf vertegenwoordigd. Er moeten 
wei minstens twee oprichters zijn nl. de beide ouders. 

25. Deelneming aan een N. V. Men moest voor de wet van 5 decem
ber 1984 nagaan of man en vrouw in een gegeven situatie wei voor 
twee afzonderlijke vennoten tellen, zodat het vereiste zevental bereikt 
was. Anders trad de sanctie op van artikel104 en 35, 1° Venn. W .. 
Na de wet van 5 december 1984 in aanpassing aan de tweede Europese 
richtlijn, kan de man-vrouw N.V. bestaan, zonder andere aandeel
houders. Om de eenmansvennootschap te vermijden moeten beide 
echtgenoten ieder voor een aparte aandeelhouder kunnen doorgaan. 

(53) L.W., nr. 306 e.v., p. 291 e.v. 
(54) B.S. 16 januari 1980. 
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Dit kan men bereiken als zij elk aandelen hebben onder een alleenbe
stuur (zie hoger nr. 14). 

26. Deelneming aan een V.O.F. Vooral bij het spontaan ontstaan 
van een onregelmatige vennootschap onder firma kunnen we even 
blijven stilstaan. 
De situatie is deze dat wanneer twee personen openlijk en duurzaam 
samen handeldrijven, zij automatisch - zonder dat zij dat zelf 
beseffen - willens nillens een vennootschap vormen, nl. de meest 
eenvoudige, de onregelmatige V.O.F. (art. 1842 B.W.). Zo kan ook 
bij een samenhandeldrijven tussen man en vrouw zulke maatschap 
ontstaan. Toch kan men deze minder gemakkelijk aantonen, dan 
tussen twee of meer vreemde personen. lmmers door de band van 
het huwelijk zijn zij op grond van artikel 213 B.W. reeds tot een 
zekere professionele samenwerking gehouden(55). Opdat een derde 
het bestaan van dergelijke vennootschap kan voorhouden, moet er 
een overschrijden van de normale familiale samenwerkingsplicht 
vastgesteld worden (,Bin Arbeiten iiber den Rahmen des Ubli
chen")(56). M.a.w. zo een echtgenoot zijn wederhelft eerder op 
occasionele wijze, bij middel van kleine hulptaken, bijstaat, kan men 
niet spreken van een vennootschap tussen beiden. Br moeten dus bij 
echtgenoten duidelijker indicaties zijn vooraleer men tot een ven
nootschap kan besluiten. 
Het aantonen ervan is ook eenvoudiger bij echtgenoten, gehuwd 
onder scheiding van goederen. Daar zijn zij patrimoniaal vreemden 
voor elkaar(57). Wanneer zij daarentegen onder een gemeenschaps
regime gehuwd zijn, zijn zij door het gemeenschappelijk vermogen 
in zekere mate reeds vennoten van elkaar. Men kan zich afvragen of 
in de gevallen waarin de rechtspraak ook dan tot een onregelmatige 
V.O.F. tussen de beiden besloot, op verzoek van een derde, zij niet 
te ver is gegaan. Derde schuldeisers hebben er belang bij dit te 
bewijzen, om een zo groot mogelijk verhaalsobject te hebben. Naast 
het vennootschapsvermogen, staan alle goederen van de beide echt
genoten als onbeperkte en hoofdelijk aansprakelijke vennoten in. Dit 
laatste kan ook zonder de vennootschapsfiguur in te roepen bereikt 
worden, nl. als men duidt op een samen handeldrijven van man en 
vrouvv. Men compliceert dus nodeloos de zaken door hier een ven
nootschap op te werpen. Ben derde schuldenaar daarentegen roept 

(55) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J.P., Droits et devoirs des epoux, nr. 94, p. 99-100. 
(56) DoLLE, H., Familierecht, Band 1, p. 420 en 853. 
(57) Gent, 16 mei 1961, R. W., 1961-62, 1291. 
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bet, met recht en rede, graag in om wat respijt van betaling te hebben, 
door de echtgenoten-schuldeisers te nopen eerst hun onregelmatige 
V.O.F. te regulariseren alvorens zij hem kunnen vervolgen(58). 

27. Het aantonen dat een vennootschap bestaan heeft, kan ook 
zinvol door de ene huwelijkspartner t.o.v. de andere opgeworpen 
worden, n.a. v. een vereffening-verdeling bij echtscheiding of overlij
den. Alzo kan wellicht verdeling bekomen worden van de handels
zaak, die zij samen opgebouwd hebben en waarop anders de andere 
partner geen recht heeft, gezien het wellicht eigen karakter van de 
zaak van de ene echtgenoot. Vooral bij scheiding van goederen is dit 
pertinent, daar zelfs de andere echtgenoot geen recht heeft op de 
inkomsten van de zaak(59). 
Er zijn evenwel andere wegen om een billijke regeling te treffen voor 
dit samen handeldrijven. Vooreerst kan men gewoon een vergoeding 
ten laste leggen van de echtgenoot, van wie de handelszaak is. Hij 
betaalt ze uit aan de echtgenoot die jaren mee heeft gewerkt(60). 
Ofwel oordeelt men dat de handelszaak een onverdeeld goed is. Alzo 
bekomt de andere partner de onverdeelde helft van de mede door 
hem of haar gerunde zaak(61). Maar men mag dit aileen doen 
wanneer het eigen karakter van de zaak in hoof de van een echtgenoot 
niet honderd procent vaststaat. Anders zou de ene echtgenoot on
rechtmatig bet eigendomsrecht op zijn zaak kwijtspelen. 

28. Deelneming aan een landbouwvennootschap. Artikel 5 van de 
wet van 12 juli 1979 regelt expliciet de deelneming van beide echtge
noten aan een landbouwvennootschap. 

AFDELING 9 

ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP EN/OF 
HUWELIJKSGEMEENSCHAP 

29. Om de gevolgen te kennen van de ontbinding van de vennoot
schap en/ofhet huwelijk, soms zelfs gelijktijdig, dient men gewoon
weg de algemene principes samen toe te passen van het vennoot
schapsrecht en het familiaal vermogensrecht(62). 

(58) RoNSE, J., De vennootschapswetgeving 1973, nr. 256 e.v., p. 128 e.v. 
(59) L.W., nr. 368 e.v., p. 348 e.v. 
(60) Brussel, 6 maart 1963, Pas., 1963, II, 293. 
(61) Antwerpen, 18 oktober 1977, R. W., 1978-79, 906, noot CASMAN. 

(62) L.W., nr. 390 e.v., p. 371 e.v. 
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AFDELING 10 

ALGEMEEN BESLUIT 

30. Het is duidelijk, na al het voorgaande, dat de eigenheid van de 
onderzochte problematiek in hoofdzaak gelegen is in de confronta
tie, die optreedt tussen het vennootschapsrecht en het familiaal 
vermogensrecht. Het gegeven van de vennootschappen met echtge
noten beweegt zich vooral op deze twee domeinen. Dit maakt de 
studie ervan juist zo boeiend. Het is leerrijk te zoeken in een materie, 
waar men op de raakvlakken van twee rechtstakken zit. 
In geval van strijdigheid tussen beide lieten we hoger onder zekere 
voorwaarden, eerder de vennootschappelijke regels prevaleren boven 
die uit het familiaal vermogensrecht, zonder echter deze laatste 
bepalingen geweld aan te doen. Voor het bestaan en de werking van 
de vennootschap met echtgenoten kan deze optie toegejuicht worden. 
De aard van het samenwerkingsverband duldt niet altijd dat het 
vennootschapsvermogen steeds alle lotgevallen van de huwelijksge
meenschap deelt. 
Men mag de conflictsituaties tussen het familiaal vermogensrecht en 
het vennootschapsrecht ook niet overdrijven. Dit heeft men in de 
loop van de vroegere jaren tezeer gedaan door een overdreven 
betekenis te hechten aan bepaalde, vooral familiaal vermogensrech
telijke, dwingende beginselen of door ze verkeerd toe te passen in het 
kader van deze problematiek. 
Het valt enigszins te betreuren dat met de hervorming van het 
familiaal vermogensrecht bij de wet van 14 juli 1976, een reeks van 
de geschetste problemen zijn blijven bestaan, zoals o.m. de knelpun
ten om en rond aandelen van gemeenschappelijke aard. Er blijft alzo 
stof tot discussie bestaan. Het aantal vraagstukken is gelukkig in 
sterke mate gedaald. 
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