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HOOFDLIJNEN VAN HET 
NEDERLANDSE WETSVOORSTEL 7.13 BW BETREFFENDE 

DEPERSONENVENNOOTSCHAP 

1. Het voorontwerp van Van der Grin ten voor titel 7.13 BW is 
indertijd heftig bediscussieerd, vooral vanwege de daarin te vinden 
nieuwigheid dat iedere openbare vennootschap van rechtswege een 
rechtspersoon is (zie art. 7.13.1.2 lid 2). Zo stelde men zich o.a. de 
vragen of er niet voldaan zou moeten worden aan een formeel op
richtingsvereiste, en wat dan de situatie zou zijn indien niet voldaan 
zou zijn aan dit vereiste: zou er dan toch een openbare vennootschap 
zonder rechtspersoonlijkheid bestaan? 
Het voorontwerp bleef jarenlang liggen zodat de huidige regeling 
betreffende maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire 
vennootschap voor een goed deel tot de oudste, uit 1838 daterende 
stukken civielrechtelijke wetgeving behoren. 
Enige jaren geleden kreeg ik de opdracht van het Nederlandse Minis
terie van Justitie om in samenspraak met P. Neleman, regeringscom
missaris NBW en F. Salomons, raadadviseur op het Ministerie, een 
nieuw ontwerp met toelichting voor te bereiden. Het uiteindelijk 
resultaat is neergelegd in het op 24 december 2002 ingediende wets
voorstel (Tweede Kamer, 28746), waarop binnenkort nog een nota 
van wijziging zal worden ingediend. 

2. Het wetsvoorstel waarin de huidige (open bare of stille) maatschap, 
vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap in een 
ge1ntegreerde regeling zijn samengebracht, brengt de volgende be
langrijke vernieuwingen. De rechtspersoonlijkheid van de openbare 
vennootschap wordt optionee!; de vennoten kunnen kiezen voor 
rechtspersoonlijkheid of niet. V oorts worden het voortzetten en de 
continulteit van de vennootschap bevorderd doordat de vennootschap 
bij uittreden van slechts een of enige vennoten, aileen ten aanzien van 
die uittredende vennoot( oten) partieel wordt ontbonden. Ten slotte 
wordt voorzien in een op de personenvennootschap toegesneden 
afzonderlijke regeling van de vereffening en verdeling. 
De in artikel (7:) 800 BW voorgestelde omschrijving van vennootschap 
stemt goeddeels overeen met die welke in afwijking van de huidige 



definitie in art. 1655 BW wordt gegeven in Asser-Maeijer 5-V nr. 28. 
V ennootschap is een overeenkomst tot samenwerking, blijkens de 
memorie van toelichting, op voet van een min of meer gelijkwaardige 
positie. De samenwerking is gericht op het behalen van vermogens
rechtelijk voordeel (in ruime zin, daaronder begrepen vermijding van 
verlies en be sparing van kosten) ten behoeve van alle vennoten(l ). 
Door dit element onderscheidt de vennootschap zich van de vereni
ging die geen winst onder haar leden mag verdelen (art 2: 26 lid 3 
BW). Ret gemeenschappelijk voordeel moet worden behaald door 
middel van inbreng door ieder van de vennoten. Aldus wordt een 
afbakening verkregen met de pot- of poolovereenkomst en de enkele 
regeling van vermogensrechtelijke betreldcingen in samenlevingsver
banden buiten huwelijk(2). 
De openbare vennootschap, die in de plaats treedt van de huidige 
openbare (beroeps)maatschap en vennootschap onder firma, wordt in 
artikel 801 lid 1 van het wetsvoorstel gedefinieerd als de vennoot
schap tot het uitoefenen van een beroep of bedrijf, die op een voor 
derden duidelijk kenbare wijze naar buiten optreedt onder een door 
haar als zodanig gevoerde naam. Aldus zullen er drie typen van 
vennootschap zijn: de openbare vennootschap 1net rechtspersoonlijk
heid (OVR); de openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid 
en de niet openbare of stille vennootschap (art. 801 lid 2). De com
manditaire vennootschap is een gekwalificeerde vorm van openbare 
vennootschap met een of meer commanditaire vennoten (art. 836 
lid 1 ); ook hier is rechtspersoonlijkheid optionee!. Een ,stille" com
manditaire vennootschap bestaat niet als zodanig, en is een gewone 
stille vennootschap. Uit deze gekozen opzet volgt dater ook een com
manditaire vennootschap kan zijn tot het uitoefenen van een beroep. 

3. Zoals gezegd, is gekozen voor optionele rechtspersoonlijkheid. Dit 
geeft flexibiliteit en hierdoor worden ook problemen van overgangs
recht vermeden: niet iedere bestaande openbare maatschap of ven
nootschap onder firma behoeft de rechtspersoonlijkheid te worden 
ingejaagd zoals in het systeem Vander Grinten (zie hierboven sub 1) 
het geval zou zijn. Fiscaal bezien, zal het uit een oogpunt van inkom
stenbelasting en vennootschapsbelasting geen verschil maken of de 
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft of niet. De staatssecretaris 
van Financien heeft aangekondigd in beide gevallen de fiscale trans-

(1) Zie in dit verb and de leden 4 en 5 van het voorgestelde artikel 815 die op een modeme, 
aangepaste wijze de problematiek van de ,societas leonina" te lijf gaan. 
(2) Zie ASSER-MAEIJER 5-V, nr. 35. 
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parantie te handhaven. Aan het zijn van rechtspersoon zijn bepaalde 
voordelen verbonden in de goederenrechtelijke sfeer. De ingebrachte 
goederen behoren toe aan de vennootschap-rechtspersoon; beslag en 
executie zijn eenvoudiger. Bij uittreding en opvolging wordt ,over
dracht" van het betreffende aandeel van de vennoot gemakkelijker. 

Een openbare vennootschap is ingevolge het voorziene lid 1 van arti
kel 802 rechtspersoon indien dit in de vennootschapsovereenkomst is 
bepaald en die overeenkomst is opgenomen in een notariele akte. 

Omdat de vennootschap in de eerste plaats overeenkomst is en blijft, 
is titel1 van Boek 2 BW, behelzend algemene bepalingen voor de meer 
institutionele rechtspersonen (NV, BV, vereniging, cooperatie, stich
ting), blijkens artikel 802 lid 2 niet van toepassing behalve artikel 
2:5 BW (gelijkstelling van rechtspersoon met natuurlijke persoon voor 
wat het vermogensrecht betreft). Incidenteel wordt naar een enkele 
bepaling uit Boek 2 BW verwezen (art. 803 lid 1, 825 lid 3 en 830 lid 4). 

De opzet brengt ook mee dat het aantal bepalingen die specifiek 
gelden voor de openbare vennootschap-rechtspersoon beperkt is. 
Een voorbee1d: artikel 805 lid 2 dat vanzelfsprekend bepaalt dat de 
inbreng hier geschiedt in (het vermogen van) die rechtspersoon, en 
niet in de vennootschappelijke gemeenschap. Trouwens, de meeste 
bepalingen van de voorgestelde titel 7.13 gel den voor alle vennoot
schappen, stil of openbaar, ongeacht of zij rechtspersoon zijn of niet. 
Zie bijvoorbeeld de artikelen 814, 815 en 816 betreffende het voeren 
van de administratie, het opmaken en vaststellen van de balans en de 
staat van baten en lasten, en de winst- en verliesdeling. En vele 
bepalingen gelden voor alle openbare vennootschappen ongeacht of 
zij rechtspersoon zijn of niet. Zie bijvoorbeeld artikel 811 betreffende 
vertegenwoordiging, en artikel 813 leden 1 en 2 over de verbonden
heid van de vennoten in persoon. 

W ettelijke voorzieningen maken het mogelijk dat een bestaande 
openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid alsnog rechts
persoonlijkheid verkrijgt, en dat een vennootschap-rechtspersoon haar 
rechtspersoonlijkheid opgeeft (art. 832 en 833: in beide gevallen met 
tussenkomst van een notaris). En het wordt ook mogelijk dat een 
openbare vennootschap-rechtspersoon zich omzet in een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een BV (art. 834), en 
dat een BV zich omzet in een openbare vennootschap-rechtspersoon 
(art. 835). In beide gevallen geschiedt zulks met behoud van de 
rechtspersoonlijkheid en onder rechterlijk toezicht. Dit laatste omdat 
moet worden gelet op de belangen van de vennoten c.q. aandeel
houders en die van de crediteuren van de vennootschap. 
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4. Bij de vennootschap die geen rechtspersoon is, ontstaat door 
inbreng van goederen door de vennoten en latere verwerving van 
goederen door de vennootschap een vennootschappelijke gemeen
schap van goederen (v66r de invoering van het NBW sprak men 
van mede-eigendom). Onder het huidig recht wordt met het vennoot
schapsgoederenrecht getobd; omstreden is bijvoorbeeld of de (open
bare) maatschap een ,afgescheiden vermogen" heeft. 

De problematiek wordt door het wetsvoorstel opgelost. Er is sprake 
van een zgn. gebonden gemeenschap; een vennoot kan niet over zijn 
aandeel in die gemeenschap of goederen daarvan beschikken (men 
spreekt over beschildcingsgebondenheid) en zijn prive-crediteur kan 
zulk een aandeel niet uitwinnen (art. 806 lid 1). De zaakcrediteuren 
( crediteuren van de vennootschap) kunnen zich wel op de goederen 
van de gemeenschap verhalen (art. 806 lid 2). En omdat de prive
crediteuren van de vennoot dit niet kunnen, is die verhaalsmogelijk
heid van de zaakcrediteuren een exclusieve: men spreekt dan van 
,afgescheiden" vermogen. Een en ander geldt voor iedere vennoot
schap ( ook na ontbinding totdat de vereffening is geeindigd: art. 827). 
Alleen zullen er bij een stille vennootschap in verband met de verte
genwoordigingsregeling waarover hiema, veel minder gauw zaak
crediteuren zijn zodat het afgescheiden vermogen daar veel minder 
speelt. 

Ook bij de vennootschap die rechtspersoon is, geldt de beschikkings
gebondenheid van de vennoot ten aanzien van zijn aandeel in die 
rechtspersoon en kunnen zijn prive-crediteuren dit aandeel evenmin 
uitwinnen (art. 807). Dat de zaakcrediteuren van die vennootschap
rechtspersoon zich op haar goederen kunnen verhalen, spreekt vanzel£ 

5. Ten aanzien van de bevoegdheden van de besturend vennoot (die 
terminologie komt in de plaats van ,beherend" vennoot) moet men 
onderscheiden tussen zijn (interne) bevoegdheid t.o.v. de mede-ven
noten ( welke handelingen komen voor rekening van de vennootschap 
c.q. de gezamenlijke vennoten), en zijn ( exteme) vertegenwoordi
gingsbevoegdheid t.o.v. van derden. De eerste bevoegdheid strekt zich 
bij iedere vennootschap in beginsel uit tot alle rechtshandelingen die 
gelet op het doel van de vennootschap tot haar normale werkzaam
heden behoren (art. 810). Bij een openbare vennootschap, aldan niet 
met rechtspersoonlijkheid, heeft de besturend vennoot in beginsel 
vertegenwoordigingsbevoegdheid t.a.v. handelingen die dienstig 
kunnen zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap 
(art. 811 lid 1). 
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De bepalingen behelzen regelend recht. Een stille vennootschap kan 
door haar besturend vennoot slechts worden vertegenwoordigd wan
neer hij hiertoe van de andere vennoten volmacht heeft (art. 812). 

In verb and met de vervaging van de grens tussen beroeps- en bedrij fs
uitoefening is in het wetsvoorstel bepaald (art. 813 lid 1) dat de 
vennoten van iedere openbare vennootschap, dus ook die tot uitoefe
ning van een beroep en ongeacht of zij rechtspersoon is of niet, 
hoofdelijk verbonden zijn voor de verbintenissen van de vennoot
schap. Er is echter een correctiemogelijkheid in het geval dat de 
vennootschap een opdracht heeft ontvangen (bij beroepsuitoefening 
is dit veelal het geval). Een vennoot aan wie de tekortkoming in de 
nakoming niet kan worden toegerekend, is dan niet aansprakelijk 
(art. 813 lid 2). Bij een stille vennootschap zijn de vennoten voor de 
verbintenissen van de vennootschap die een deelbare prestatie betref
fen, in beginsel ieder voor een gelijk deel verb on den (art. 813 lid 3). 

6. Het wetsvoorstel maakt een onderscheid tussen ontbinding van 
de vennootschap in haar geheel (art. 817) en partiele ontbinding van 
de vennootschap (alleen ten aanzien van de uittredende vennoot 
(art. 818)). Zo leidt de dood, het onbekwaam worden ofhet faillisse
ment van een vennoot in de regel (tenzij anders is overeengekomen) 
niet tot ontbinding van de gehele vennootschap doch alleen tot zijn 
uittreden (partiele ontbinding van de vennootschap te zijnen aanzien), 
waarbij de vennootschap met behoud van haar identiteit door de 
overblijvende vennoten in de regel wordt voortgezet. Tot een derge
lijke partiele ontbinding leidt ook een vrijwillig uittreden (door opzeg
ging) of een in de vennootschapsovereenkomst voorziene gedwongen 
uittreding (door uitstoting) van een vennoot. En de rechter kan voor
taan op vordering van ieder van de vennoten de vennootschap niet 
alleen in haar geheel doch ook ten aanzien van een of meer vennoten 
ontbinden wegens gewichtige redenen of op andere in de vennoot
schapsovereenkomst voorziene gronden (art. 820 lid 1). 

Bij voortzetting van een vennootschap die geen rechtspersoon is, 
wordt het aandeel in de vennootschappelijke gemeenschap van de 
uittredende vennoot krachtens de wet toegedeeld aan de overblijvende 
vennoten (art. 821 lid 1) waama levering aan hen is vereist van zijn 
aandeel in de diverse goederen. Bij voortzetting van een vennoot
schap-rechtspersoon wordt door de uittredende vennoot zijn aandeel 
in de rechtspersoon geleverd aan de voortzettende vennoten door een 
daartoe bestemde akte (art. 821 lid 4). In beide gevallen wordt aan 
deze uittredende vennoot financiele compensatie verleend (art. 821 
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lid 2 jo. lid 4 ) door betaling van een bedrag gelijk aan de waarde 
van zijn economische deelgerechtigdheid (zie over deze terminologie 
hiema). 

Bij opvolging van een uittredende vennoot in een vennootschap die 
geen rechtspersoon is, wordt zijn aandeel in de goederen van de 
vennootschappelijke gemeenschap aan die opvolger geleverd; bij 
opvolging in een vennootschap-rechtspersoon kan het aandeel in de 
rechtspersoon worden geleverd door een daartoe bestemde akte 
(art. 823 lid 3). Ook hier wordt de aan de uittredende vennoot te 
betalen uitkering bepaald door diens economische deelgerechtigdheid 
(art. 823 lid 4). 

Mogelijk is ook dat in geval van de dood van een der vennoten de 
vennootschap krachtens een in de vennootschapsovereenkomst voor
zien ( derden)beding voortduurt met een of meer bij de overeenkmnst 
aangewezen erfgenamen (art. 822). Het wetsvoorstel ziet dit als een 
bijzonder geval van opvolging. 

Tenslotte is nog van belang een voorgestelde bepaling waarin het 
voortduren van de verbondenheid van een uitgetreden vennoot of 
diens erfgenamen voor ten tijde van het uittreden bestaande verbinte
nissen van de vennootschap wordt beperkt door de betreffende rechts
vorderingen tegen hem aan een korte verjaringstermijn van vijf jaren 
te onderwerpen (art. 824 lid 1 waarvan de redactie nog nader moet 
worden bezien). Voorts wordt uitdrukkelijk bepaald dat een toegetre
den of een opvolgend vennoot slechts verbonden is voor de verbinte
nissen van de vennootschap na zijn toetreding of opvolging ontstaan. 

7. Zoals gezegd, is voorzien in een op de personenvennootschap 
toegesneden regeling van de vereffening en verdeling. Er moet steeds 
een vereffening plaats vinden. De taken van de vereffenaar zijn: de 
voldoening van de zaakcrediteuren; de uitkering van het overblijvende 
aan de gewezen vennoten (art. 830 lid 3) in verhouding tot ieders 
economische deelgerechtigdheid (zie over deze term hiema); de af
wildceling bij onvoldoende saldo om de zaakschuldeisers te voldoen 
(door bijv. van de gewezen vennoten starting in de liquidatiekas te 
vorderen: art. 830 lid 2) of bij een zodanig tekort dat de aanspraken 
van de gewezen vennoten niet kunnen worden gehonoreerd (dan 
wordt het tekort door de gewezen vennoten gedragen naar evenredig
heid van ieders verliesaandeel: art. 830 lid 1 0). 

De vereffenaar moet een rekening en verantwoording opstellen en op 
basis hiervan een plan voor de uitkeringen aan of, in het geval van een 
tekort, voor de bij drag en van de gewezen vennoten. De gewezen 
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vennoten moeten dit plan goedkeuren; indien hun goedkeuring niet 
wordt verkregen, beslist de rechter (art. 830 leden 6 en 7). 

8. Zoals al uit het voorgaande is gebleken, moeten wij een onderscheid 
maken tussen de goederenrechtelijke mede- of deelgerechtigdheid en de 
economische deelgerechtigdheid van een vennoot. Bij die goederen
rechtelijke deelgerechtigdheid gaat het om het aandeel in de vennoot
schappelijke gemeenschap van goederen bij een vennootschap-niet 
rechtspersoon. Daamaast hebben wij het aandeel in de vennootschap
rechtspersoon als vermogensrecht van eigen aard. Wij kwamen dit 
,aandeel" tegen bij de hierboven sub 4 behandelde beschikkingsge
bondenheid van de vennoot, bij de hierboven sub 6 aangeduide toe
deling en levering van het aandeel bij uittreding en voortzetting en bij 
de aldaar ook aangestipte levering van het aandeel bij opvolging. Zoals 
de Hoge Raad op 3 oktober 1984(3) reeds besliste ten aanzien van de 
gemeenschap van goed of goederen bij een vennootschap onder firma, 
moet men in het algemeen, zowel ten aanzien van een vennootschap
pelijke gemeenschap als ten aanzien van een vennootschap-rechtsper
soon, aannemen dat ieder der vennoten voor een gelijk gedeelte is 
gerechtigd (hun aandelen zijn gelijk) tenzij anders blijkt. 
De term economische deelgerechtigdheid heb ik eerst in mijn Asser
boek( 4) en thans in het wetsvoorstel ge1ntroduceerd naar aanleiding 
van het bekende arrest van de Hoge Raad van 24 januari 1947(5). 
Daarin is bes1ist dat de inbrengende vennoot, tenzij anders mocht zijn 
overeengekomen, zijn recht op de vermogenswaarde van het inge
brachte behoudt, zodat hij in geval van vereffening van de vennoot
schap een vorderingsrecht heeft tot terugbetaling ervan, voor zover dit 
niet door zijn aandeel in het verlies van de vennootschap mocht zijn 
opgeteerd. In de praktijk wordt de betrokken vennoot voor het bedrag 
van de waarde van het ingebrachte goed ten tijde van de inbreng, op 
zijn zgn. kapitaalrekening gecrediteerd. De economische deelgerech
tigdheid is niet goederenrechtelijk bepaald maar reflecteert de obli
gatoire aanspraak in geld die een vennoot heeft op de vennootschap 
c.q. de gezamenlijke vennoten. Die aanspraak vertegenwoordigt zijn 
economisch belang in de vennootschap. De economische deelgerech
tigdheid is in het wetsvoorstel van belang zowel bij de vennootschap
niet rechtspersoon ( daarover ging het arrest van de HR 194 7) als bij de 
vennootschap-rechtspersoon: ook hier wordt bij inbreng, tenzij anders 

(3) HR 3 oktober 1984, NJ 1985, 623. 
(4) AssER-MAEIJER 5-V, nr. 155 e.v. 
(5) HR 24 januari 1947 (Rouma Levelt), NJ 1947, 71. 
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is overeengekomen, het recht op de vermogenswaarde van het inge
brachte niet prijs gegeven. 
Slechts de economische deelgerechtigdheid valt in een gemeenschap 
van goederen waarin de vennoot is gehuwd of als partner is geregi
streerd (art. 808). En wij kwamen het begrip hierboven sub 6 tegen in 
verband met de financiele compensatie voor de uittredende vennoot 
bij voortzetting en opvolging, en hierboven sub 7 in verband met 
vereffening en verdeling (art. 830 leden 3 en 5). Het begrip speelt ook 
nog bij omzetting (zie lid 2 sub c van art. 834 en 835). 
Hoe groot is de waarde van de economische deelgerechtigdheid c.q. de 
obligatoire aanspraak die hieruit voortvloeit? Het antwoord op deze 
vraag is onder huidig recht al gegeven door de Hoge Raad in zijn arrest 
van 3 mei 1968(6). Die omvang wordt in de eerste plaats bepaald door 
de vennootschapsovereenkomst, waarbij voor het vaststellen van die 
omvang tijdens het bestaan der vennootschap ook van belang zijn de 
contractuele bepalingen die regelen wat de omvang is in gevallen van 
liquidatie, uittreding of opvolging. Indien in de vennootschapsovereen
komst omtrent die omvang niets is geregeld, wordt de economische 
deelgerechtigdheid van een vennoot bepaald door zijn inbreng en door 
de grondslag waarop hij deelt in de winsten en verliezen(7). 
Op dit stramien wordt in het wetsvoorstel voortgeborduurd. Zie in de 
eerste plaats de zinsneden: ,( economische deelgerechtigdheid) ... 
zoals die nader in of ingevolge de overeenkomst van vennootschap 
kan zijn bepaald" in artikel 821 lid 2 ( eerste zin slot) en in artikel 823 
lid 4, en: ,(bij de bepaling van de economische deelgerechtigdheid) 
gelden tenzij bij de overeenkomst van vennootschap anders is voor
zien ... " in artikel 830 lid 5. Zie voorts lid 5 jo. leden 8 tot en met 10 
van artike1 830 waarin de inbreng en het winst- of verliesaandeel 
bepa1end worden geacht voor de hoogte van de aanspraak van de 
gewezen vennoot bij vereffening en verdeling. 
Het kan zijn dat er uiteindelijk een tekort is waarvoor dan een 
gewezen vennoot van een personenvennootschap ( anders dan een 
aandeelhouder bij een kapitaa1vennootschap) naar evemedigheid 
van zijn aandeel in het verlies dient op te komen, tenzij in de overeen
komst van vennootschap anders is bepaald. Lid 10 van artikel 830 
herinnert hieraan. Men kan dan spreken van een negatieve waarde van 
de economische deelgerechtigdheid (zie de terminologie in art. 821lid 
2 laatste zin) of van een economische deelverschuldigdheid. 

(6) HR 3 mei 1968 (Otten), NJ 1968, 267. 
(7) Zie ASSER-MAEIJER 5-V, nr. 157 e.v. 
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' I i 9. Tenslotte nog iets over de commanditaire vennootschap (gekwali-
f ficeerde vorm van openbare vennootschap) waarop de bepalingen in 

het wetsvoorstel betreffende de vennootschap in het algemeen en 
betreffende de open bare vennootschap (of deze nu rechtspersoon is 
ofniet) van toepassing zijn behoudens voor zover het wetsvoorstel (in 
art. 836 en 837) afwijkende voorzieningen behelst. De commanditaire 
vennoot die in het verlies van de vennootschap niet verder behoeft te 
del en dan tot het bedrag van zijn inbreng en niet (extern) verbonden is 
voor verbintenissen van de vennootschap (art. 83 7 lid 1 ),is uitgesloten 
van de bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten voor rekening 
van de vennootschap (art. 836lid 2). Dit laatste komt erop neer dat hij 
geen besturend vennoot kan zijn ( vgl. het hierboven sub 5 aangeduide 
artikel 81 0). 
Vanouds wil de wetgever voorkomen dat bij derden toch de indruk 
ontstaat dat de commanditair in werkelijkheid besturend vennoot zou 
zijn, en ook dat deze in staat zou zijn om zonder eigen persoonlijke 
verbondenheid de commanditaire vennootschap eventuele gewaagde 
handelingen in het rechtsverkeer te laten verrichten. Dit laatste zou het 
geval zijn indien een besturend vennoot bij het optreden naar buiten 
volledig naar het pijpen moet dansen van de commanditair. In het 
wetsvoorstel is daarom bepaald (art. 837 lid 2) dat wanneer een 
commanditaire vennoot al dan niet krachtens volmacht handelt in 
naam van de commanditaire vennootschap, of door zijn handelen 
een beslissende invloed uitoefent op het optreden door de besturende 
vennoten namens de vennootschap, hij tegenover derden hoofdelijk 
verbonden is voor verbintenissen der vennootschap die ten tijde van 
zijn handelen of daama zijn ontstaan. Die ,beslissende invloed" moet 
niet te gauw worden aangenomen; deze is er wei wanneer de com
manditair tevens bestuurder is van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid die fungeert als besturend vennoot. 
De bedoelde verbondenheid van de commanditaire vennoot is er niet 
wanneer zijn handel en een dergelijke verbondenheid niet of niet ten 
volle rechtvaardigt, bijv. in het geval dat in het belang van de vennoot
schap met zodanig handelen niet langer kon worden gewacht. 

J.M.M. MAEIJER 
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EEN BELGISCHE REACTIE 

door 

Koen GEENS 

Buitengewoon hoogleraar KULeuven 

1. Jef Maeijer is de vader van de maatschap. Zijn magistrale werk 
daaroverindeAsser-reeks (Asser-Maeijer 5-V) dateertuit 1981, en de 
druk ervan werd inmiddels al tweemaal volledig herzien (1989 en 
1995). Om volledig te zijn, Maeijer heeft het in die boeken niet aileen 
over de 1naatschap, maar ook over de vennootschap onder firma en de 
commanditaire vennootschap. 
Het betreft drie vennootschapscontracten die in Nederland nooit van 
de rechtspersoonlijkheid genoten hebben. Zij hadden die ook niet 
nodig, want de praktijk en een indrukweldcende doctrine onder impuls 
van Maeijer hebben ervoor gezorgd dat weinig rechtsgeleerde Neder
landers durven betwijfelen dat de rechtspersoonlijkheid volstrekt 
overbodig is om aan een contractuele vennootschap een afgescheiden 
vermogen te verlenen. Daarmee wordt bedoeld dat het aan de prive
schuldeisers van de vennoten niet vrij staat om beslag te leggen op het 
vennootschapsvermogen omdat dit tot aan ontbinding en vereffening 
het preferentieel executieobject vormt van de schuldeisers van de 
vennootschap; preferentieel omdat de vennootschapsschuldeisers 
hun vordering in tweede orde kunnen verhalen op het prive-vermogen 
van de vennoten die immers onbeperkt aansprakelijk zijn. 

2. De Nederlandse school heeft dus aangetoond dater ook sprake kan 
zijn van afgescheiden vermogens in het vennootschapsrecht zonder 
rechtspersoonlijkheid. Daarin wordt het vennootschapsrecht trouwens 
voorafgegaan door het erfrecht: ook daar kunnen de schuldeisers van 
de erfgenamen slechts beslag leggen op goederen van de nalatenschap 
na de verdeling ervan, en geldt tot aan de verdeling een absolute 
voorrang voor de schuldeisers van de overledene. De vennootschap
pelijke onverdeeldheid is echter van een veel doelgebondener aard 
dan de erfrechtelijke: deze laatste is onvrijwillig en bestaat in functie 
van de verdeling, terwijl de vennootschappelijke onverdeeldheid ge
heel contractueel bestaat in functie van het doel van de vennootschap, 
en de verdeling slechts tussenkomt wanneer dit doel verwezenlijkt is, 
of minstens de vennoten het niet meer de moeite waard vinden dat 
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doel nog verder te verwezenlijken. Daarom ook wordt deze onver
deeldheid niet beheerst door de gemeenrechtelijke regels. De ven
noten kunnen niet op elk moment vorderen uit onverdeeldheid te 
treden met betrekking tot het gehele, of met betrekking tot een deel 
van het vennootschapsvermogen bij toepassing van art. 815 B.W.; 
verde1ing is in de vennootschap enkel aan de orde na ontbinding, en 
deze laatste is slechts mogelijk in de wettelijk en contractueel voor
ziene omstandigheden (art. 43-45 W.Venn.). Ook de overdracht van 
aandelen verloopt anders in een vennootschap dan bij een gewone 
onverdeeldheid: waar deze in de gewone onverdeeldheid zonder meer 
mogelijk is (art. 577-2 B.W.), is zij in de maatschap in beginsel 
uitgesloten, tenzij aile andere vennoten er mee instemmen (art. 38 
W.Venn.). 

3. Het bijzondere aan Nederland was zonder meer dat geen van de 
drie contractuele vennootschappen de rechtspersoonlijkheid genoot: 
de V.O.F., de Comm.V. en de maatschap werden niet overgeheveld 
naar boek II van het Nieuwe B.W. dat geheel voorbehouden bleef aan 
de vennootschappelijke en de niet-vennootschappelijke rechtsperso
nen. De leer van het afgescheiden vermogen zoals Maeijer die ont
wikkelde had dus een grote toegevoegde waarde. 

4. In Belgie bestond nauwelijks behoefte aan zo 'n doctrine omdat de 
zuivere maatschap weliswaar de rechtspersoonlijkheid niet genoot, 
maar in de praktijk weinig voorkwam, terwijl de Belgische wetgever 
aan de V.O.F. en de Comm.V. wel de rechtspersoonlijkheid had 
toegekend. 
De reden waarom de maatschap in de praktijk weinig voorkwam had 
precies te maken met het ontberen van de rechtspersoonlijkheid. 
Hoewel het Hof van Cassatie in 1853(1) (lang voor het Franse Hof 
hetzelfde deed in 1891) een zeer verdienstelijke poging had onder
nomen om de rechtspersoonlijkheid van de burgerlijke vennootschap 
van gemeen recht te bevestigen, dwarsboomde de wetgever in 1873 
die piste. Hij kende aan de burgerlijke vennootschappen als zodanig 
geen rechtspersoonlijkheid toe, maar liet hen wei de optie om de vorm 
aan te nemen van een handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid 
(de historische waarheid is dat deze optie voor de rechtspersoonlijk
heid in 1873 enkel aan de burgerlijke vennootschappen actief in de 
steenkoolontginning verleend werd, en pas in 1926 werd uitgebreid tot 

(1) Cass. 30 april 1853, Pas. 1853, I, 827. 

922 TPR 2003 



alle burgerlijke vennootschappen). Daardoor verloren deze vennoot
schappen eigenaardig genoeg hun burgerlijke aard niet, en zulks in 
tegenstelling tot het Duitse voorbeeld van de F ormkaufmann dat ook 
in Franlaijk navolging vond. 
Zoals gezegd, genoten de V.O.F. en de Comm.V. in Belgie auto
matisch van de rechtspersoonlijkheid zonder evenwel aan hun ven
noten de beperkte aansprakelijkheid te verlenen: het afgescheiden 
karakter van het rechtspersoonsvermogen stond dus nooit ter discus
sie. 
W eliswaar bestonden in Belgie ook stille vennootschappen (tot 1999 
vereniging in deelneming, v66r 1808 zelfs naamloze vennootschap 
geheten), maar hun vermogensrechtelijke statuut komt zelden ter 
sprake omdat derden er van uitgaan dat de werkende vennoot zelf 
eigenaar is van het ,vennootschaps"vermogen, vermits zij van het 
bestaan van de vennootschap meestal geen weet hebben(2). 

5. De zaken liggen anders sedert de maatschap in 1995 nieuw leven 
werd ingeblazen, doordat zij voortaan niet aileen de burgerlijke, maar 
ook de handelsvennootschap van gemeen recht geworden is. Tot dan 
toe was de V. 0 .F. de handelsvennootschap van gemeen recht: per
sonen die openbaar, duurzaam en gezamenlijk handel dreven onder 
gemeenschappelijke naam, werden aangezien als een vennootschap 
onder firma, zelfs indien ze dat zelf niet zo gezien hadden, of erger, 
nog nooit van het bestaan van vennootschappen onder firma gehoord 
hadden; zij laegen dus de rechtspersoonlijkheid toebedeeld tegen wil 
en dank. Dit systeem van moet-rechtspersoonlijkheid werd procedu
reel gesanctioneerd: een vordering ingeleid door een van de vennoten 
die eigenlijk toekwam aan de vennootschap als zodanig was onge
grond omdat de vennoot niet de vereiste hoedanigheid had om ze in te 
stellen; een vordering ingeleid door de vennootschap was dan weer 
onontvankelijk, omdat zij onregelmatig was (niet neergelegd ter grif
fie ), en dus eerst moest geregulariseerd worden. 
De vervanging van de V.O.F. als handelsvennootschap van gemeen 
recht door de commerciele maatschap is een heuse cultuurshock voor 
de civilisten: voortaan kan met commerciele doeleinden voor de 
(burgerlijke) vorm van een maatschap gekozen worden, zoals sedert 
1873-1926 met burgerlijke doeleinden voor de handelsvorm kon 
geopteerd worden. 

(2) J. VANANROYE, ,Over stille en openbare maatschappen", T.P.R. 1999, 1453. 
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6. Deze nieuwe Belgische situatie sedert 1995 (die bestendigd werd 
bij de codificatie van 1999) heeft de leer van Maeijer & co ten onzent 
des te relevanter gemaakt. 
De Page had het probleem reeds onderkend. Hij vond dat het naar 
Duits voorbeeld (,Gesamthand") wenselijk ware geweest in de con
text van de maatschap te spreken van ,propriete collective"(3). Wei 
gaf hij aan dat doorgaans geoordeeld wordt dat de regels van de 
vrijwillige mede-eigendom toepassing vinden, en dat de prive-schuld
eisers van de vennoten beslaggerechtigd zouden blijven(4). En ten
slotte hield hij voor zelf van mening te zijn dat de regels van de mede
eigendom slechts toepasselijk zijn ,dans un certain sens"(5). Zo
doende pleitte hij voor de voorrang van de vennootschapsrechtelijke 
regels inzake ontbinding op die van de gemeenrechtelijke onverdeeld
heid uit art. 815 B.W., en was hij ferm in de bevestiging van de regel 
dat prive-schuldeisers geen beslag konden leggen op het gemeen
schappelijk vermogen(6). 

7. De Belgische doctrine he eft zich toegelegd op een beter be grip van 
de situatie sedert 1995, en is tot vergelijkbare bevindingen gekomen 
als Maeijer(7). Recent heeft ook professor Van Ommeslaghe in een 
indringende studie deze inzichten verdedigd(8). 
Wij Belgen waren dus volop bereid te erkennen dat de toekenning in 
Belgie van de rechtspersoonlijkheid aan de V.O.F. en de Comm.V. 
niet zo 'n belangrijk gegeven was, omdat, op de keper beschouwd, de 
maatschap, zonder nochtans over de rechtspersoonlijkheid te beschik
ken, van een vergelijkbaar vermogensrechtelijk statuut geniet. Het 
was precies om uit te druld<:en dat de rechtspersoonlijkheid van de 
V.O.F. en de Comm.V. niet veel bijbracht dat Ronse haar destijds met 
het predikaat ,onvolkomen" bedacht. Conceptueellevert een derge
lijke gulheid bij de toekenning van de rechtspersoonlijkheid trouwens 
problemen op, zoals Simonart ondervond toen ze de notie (in-)sluitend 

(3) Traite, t. V, p. 1010, nr. 1155, vn. 3. 

(4) Ibid. 
(5) Ibid., p. 53-54, nr. 29. 

(6) Zie ook E. DrRIX en K. BROECKX, A.P.R., tw. Beslag, p. 57, nr. 88. 

(7) K. GEENS, ,De fundamenten van het vennootschapsrecht dooreengeschuld voor de eeuw
wende", in De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 apri/1995, Biblo, Kalmthout, (13) 
24 e.v.; K. GEENS en J. VANANROYE, ,De gradaties in de rechtspersoonlijkheid en het vennoot
schappelijk vermogen", in W. VAN EECKHOUTTE (ed.), Lessencyclus Willy Delva 1998-99: 
Rechtspersonenrecht, 425-479; vgl. anders, maar met vergelijkbare resultaten, T. TILQUIN en 
V. SrMONART, Traite des societes, t. I, nrs. 779 e.v. en t. II, nrs. 1466 e.v. 

(8) P. VAN OMMESLAGHE, ,Le droit commun de la societe et la societe de droit commun", in 
Jeune Barreau: Aspects recents du droit des contrats, 2001, (155) 207 e.v. 
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wilde definieren(9): enkel de mogelijkheid om titularis te zijn van 
rechten en plichten en de procesrechtelijke bekwaamheid onderschei
den de rechtspersoon van niet-rechtspersonen. Strikt genomen zou 
zelfs het afgescheiden vermogen de rechtspersoon niet kenmerken, 
vermits ook sommige niet-rechtspersonen, zoals de maatschap, over 
zo'n vermogen beschikken(lO). 

8. De meerwaarde van de rechtspersoonlijkheid voor vennootschap
pen waarin de vennoten onbeperkt aansprakelijk waren, was met 
andere woorden beperkt, zodat wij stilaan van oordeel waren dat zij 
kon gemist worden door de maatschap. Een stevige doctrine zou 
ervoor zorgen dat uiteindelijk ook de procesrechtelijke problemen 
pragmatisch zouden opgelost worden, en daarmee zou de kous af zijn. 

9. Het verwondert dus op het eerste gezicht dat precies Maeijer, de 
grote voorvechter van het afgescheiden en doelgebonden vermogen 
van de maatschap (hoewel geen rechtspersoon), een wetsontwerp 
personenvennootschappen geschreven heeft dat, weliswaar slechts 
optionee!, voorziet in de toekenning van de rechtspersoonlijkheid 
aan de openbare maatschap, de V.O.F. en de Comm.V. De waarheid 
is uiteraard minder eenvoudig dan ze lijkt: Maeijer zette immers geen 
stap temg, hij zette een stap voomit. In het antwerp dat zijn voor
ganger Van der Grin ten geschreven had, werd immers elke open bare 
maatschap de rechtspersoonlijkheid ,ingejaagd". 

De rechtspersoonlijkheid waarmee Maeijer de Nederlandse per
sonenvennootschappen bedacht, is, op het afgescheiden vermogen 
na (nieuw art. 802 dat verwijst naar art. 2:5 BW), geenszins die van 
boek II van het Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek. Het is een 
faciliterende rechtspersoonlijkheid die de rechtszekerheid verhoogt, 
zoals die van de Belgische V.O.F. en Comm.V.: zij vergemakkelijkt, 
conceptueel en praktisch, beslag zowel als executie, procesgang en, in 
het bijzonder, overdracht van aandelen, maar in wezen heeft zij, 
behalve een verplichte notariele tussenkomst bij de oprichting, niet 
veel om het lijf. Zij heeft zelfs geen enkel fiscaal gevolg. Deze 
optionele N ederlandse rechtspersonen worden dus evenmin aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen als de Belgische E.S.V. en land-

(9) V. SrMONART, La personnalite morale en droit prive, Brussel, Bruylant, 1995, 565 e.v. 
(1 0) Ret gegeven, zo stelde Simonart vast, dat het vermogen trouwens ,afgescheiden" is t.a.v. 
iets of iemand, noopt tot een verdere vervaging van de rechtspersoonsdefinitie: bij gebrek aan 
leden, kan het vermogen van de stichting immers niet als ,afgescheiden" van dat van haar 
leden worden beschouwd. 
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bouwvennootschap, en zij kunnen er, anders dan de Belgische land
bouwvennootschap (art. 29 W.I.B.), in Nederland ook niet voor op
teren. 
A fortiori is de optie voor de rechtspersoonlijkheid in Nederland dus 
veel minder ingrijpend dan die van een Belgische burgerlijke vennoot
schap die de vorm van een N.V., B.V.B.A of C.V.B.A. aanneemt, en 
zich daardoor met alle attributen van de volkomen rechtspersoonlijk
heid overlaadt (art. 3, § 4 W.Venn.). Zij kan nog best vergeleken 
worden met de optie van een Belgische burgerlijke vennootschap 
voor de vorm van een V.O.F. die niet resulteert in beperkte aanspra
kelijkheid voor de vennoten en dus in een zeer onvolkomen rechts
persoonlijkheid. Opmerkenswaard is dat de Nederlandse vennoot
schap die opteerde voor de rechtspersoonlijkheid daarop te allen tijde 
kan terugkomen, en vice versa. 

Maeijer heeft op die manier bewezen wat moest bewezen worden: 
de regels die van toepassing zijn op een personenvennootschap die 
voor de rechtspersoonlijkheid geopteerd heeft, zijn quasi dezelfde als 
degene die van toepassing zijn op een vennootschap die dat niet 
gedaan heeft. Hij heeft zich zodoende de kaas niet van het brood laten 
halen, en staat niet open voor a contrario redeneringen: het is dus niet 
omdat er nu optionele rechtspersoonlijkheid is, dat de maatschap of 
V.O.F. zonder rechtspersoonlijkheid niet meer over een afgescheiden 
vermogen zouden beschikken; wie daaraan zou twijfelen, wordt met 
duidelijke teksten rond de oren geslagen. Het wetsontwerp bevat vele 
begrippen (bv. zakelijke en economische deelgerechtigdheid) die 
woordelijk overgenomen zijn uit Maeijers handboekenarsenaal. Het 
getuigt van de N ederlandse zin voor pragmatisme die wij enkel in een 
surrealistische bui delen. Om het met Magritte te zeggen, met op de 
achtergrond een affiche van een maatschap zonder rechtspersoonlijk
heid die in alle opzichten hetzelfde lijkt als een maatschap met rechts
persoonlijkheid: ,ceci n 'est pas une personne morale". 

12. De tekst van Maeijers ontwerp lijkt in Nederland goed onthaald te 
worden, en het ziet emaar uit dat hij na enkele kleine revisies binnen
kort wet zal worden( 11). De red en daarvoor is zeker te zoeken in het 
pragmatisme dat niemand tot de rechtspersoonlijkheid zal verplichten, 
maar ook in een aantal nuttige innovaties. Zo bijvoorbeeld de partiele 
ontbinding die een vennoot, die zich de gevangene voelt van de 

(11) E.E.G. GEPKEN-JAGER, ,Congres van de Vereniging ,Handelsrecht" en het Van der 
Heijden Instituut Personenvennootschappen", Ondernemingsrecht 2003, 444. 
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vennootschap en zijn aandelen niet kan of mag overdragen, toestaat 
om uit de vennootschap te treden, met vereffening van zijn aandeel in 
het gemeenschappelijk vermogen tot gevolg. Op dezelfde wijze zal 
overlijden offaillissement ofkennelijk onvermogen niet meer door de 
van rechtswege ontbinding gevolgd worden. Al deze oplossingen 
kunnen naar Belgisch recht in de overeenkomst worden ingeschreven, 
maar bij gebrek daaraan is de wet streng: een vennoot in een perso
nenvennootschap kan niet uittreden ( dit is enkel in de C.V. mogelijk, 
en na rechterlijke beslissing bij geschillenregeling, ook in N.V. en 
B.V.B.A.), en in beginsel hebben overlijden, faillissement en kenne
lijk onvermogen van een vennoot de ontbinding van de ganse perso
nenvennootschap tot gevolg. De vraag kan gesteld worden of het 
moment in Nederland niet rijp was om een stapj e verder te gaan, en 
om, naar Duits voorbeeld, ook de prive-schuldeiser van een vennoot in 
een personenvennootschap aanspraak te geven op de vordering tot 
partiele ontbinding (zgn. Auseinandersetzungsguthaben ). De prive
crediteur van een vennoot in een personenvennootschap is immers 
bijzonder slecht beschermd: niet alleen kan hij de verdeling niet 
vorderen, ook de gedwongen verkoop van aandelen, hoewel theo
retisch mogelijk, is in de praktijk meestal een ,farce" omdat de 
andere vennoten deze verkoop kunnen blokkeren (art. 38 W.Venn.). 
In Frankrijk worden die onwillige vennoten daarom gesanctioneerd: 
zij moeten het beslagen aandeel zelf ovememen tegen de prijs die een 
derde ervoor biedt indien zij deze als vennoot weigeren te accepteren. 

13. Een mooie rechtsverfijning bracht Maeijer aan in verband met de 
bevoegdheid van de stille vennoot in de Comm.V. Niet alleen wanneer 
hij een volmacht vervult, of zonder volmacht namens de vennootschap 
naar buiten treedt, zal hij voortaan onbeperkt aansprakelijk zijn. Ook 
wanneer hij door zijn handelen een beslissende invloed uitoefent op 
het optreden door de besturende vennoten, zal hij voortaan in N eder
land onbeperkt aansprakelijk zijn. Maeijer voegt eraan toe dat men die 
beslissende invloed niet te gauw mag aannemen. 

Dat laatste zal men niet doen met betrekking tot Maeijers invloed 
zelf in het Nederlandse en, onrechtstreeks, ook in het Belgische ven
nootschapsrecht. Met dit antwerp heeft hij de wetgevende kroon op 
zijn indrukwekkende doctrinale reuvre gezet. 
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MINNELIJK KANTONNEREN: 
EEN PERFECT GELDIGE DELEGATIE 

I. De minne verstoord 

1. Menig praktizijn zal zich bij het lezen van het Journal des Tribunaux 
van 14 februari jl. wel een aap hebben geschrokken. Daarin verstoutte 
collega Frederic Georges van de Luikse rechtsfaculteit zich om uit
gerekend op Valentijnsdag een van de activiteiten die advocaten nu 
juist graag in der minne doen, namelijk consigneren of kantonneren, 
volledig in vraag te stellen( 1). V olgens de auteur is het niet mogelijk 
om buiten de wettelijk geregelde procedures van kantonnement om 
een ,geconsigneerde geldsom" exclusief voor een bepaalde weder
partij te bestemmen, of heeft dit althans geen effect wanneer deze 
nadien in samenloop komt met andere schuldeisers van de consignant. 
Hij bekritiseert met andere woorden de praktijk om betwiste bedragen 
buiten elke vorm van wettelijk geregeld kantonnement om op een aan 
beide partijen of hun raadslieden toebehorende ,gemeenschappelijke 
rekening" bij een financiele instelling te plaatsen. De kritiek lijkt op 
het eerste gezicht praktisch vervelend, maar juridisch plausibel: de 
geldsom moet zich toch in een bepaald patrimonium bevinden en kan 
niet zomaar zweven tussen beide; een betaling veronderstelt dat men 
zich definitief van een geldsom heeft ontdaan en de consignatie van 
een geldsom kan niet maken dat de vrij gave daarvan retro-actief als 
betaling geldt. 

II. Rekeningtegoed is geen geldsom 

2. Nochtans zit de auteur er m.i. volledig naast, en wel omdat hij 
verkeerde kwalificaties als uitgangspunt neemt. Hij gaat er namelijk 
van uit dat het crediteren van een dergelijke gezamenlijke rekening 
een vorm van bewaargeving van een geldsom is, en dat de discussie 
dus over het statuut van die geldsom gaat. Daarbij laat hij zich 
misleiden door het feit dat de term geld in ons recht gebruikt wordt 

(1) F. GEORGES, ,Cantonnements et consignations", JT. 2004, 125 e.v. 
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