
NLF 2019/0603

Internetconsultatie wetsvoor-

stel ‘Modernisering personen-

vennootschappen’

MvJ 21 februari 2019

Belastingtijdvak 2019

SAMENVATTING
Op 21 februari 2019 is de internet-
consultatie voor het conceptwets-

voorstel ‘Modernisering personen-

vennootschappen’ van start gegaan. Het concept-
voorstel geeft het nieuwe moderne wettelijk kader

voor personenvennootschappen (maatschap, ven-

nootschap onder firma en commanditaire vennoot-
schap). Het betreft de civielrechtelijke regeling. De

fiscale maatregelen, het overgangsrecht en wijzi-

gingen in overige wetten zullen op een later moment
worden geconsulteerd. De einddatum van de con-

sultatie is 31 mei 2019.

NOOT
De huidige regeling voor de personenvennootschappen

(maatschap, vof en cv) bevindt zich in Boek 7A BW en

het WvK. De regeling dateert uit de 19e eeuw en voldoet

allang niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom ligt

er nu een conceptwetsvoorstel ‘Modernisering personen-

vennootschappen’. Op dit concept kan tot 31 mei 2019

via www.internetconsultatie.nl gereageerd worden.

Vier belangrijke vernieuwingen
1. De allerbelangrijkste vernieuwing is de toekenning

van rechtspersoonlijkheid aan de vennootschap. Zo

kan de vennootschap zelf eigendom van goederen

verwerven en kunnen vennoten eenvoudiger toe- en

uittreden.

2. Een andere vernieuwing ziet op de aanvaarding en

uitvoering van opdrachten door de vennoten. Naast

de vennootschap is alleen de vennoot die de opdracht

uitdrukkelijk aanneemt aansprakelijk. Uiteraard

kunnen partijen anders afspreken.

3. Voor de financieringspraktijk is van belang dat de

mogelijkheid om zekerheden (vruchtgebruik en

pandrecht) te vestigen op de rechtsverhouding van de

vennoten met de vennootschap gecodificeerd wordt.

4. Het verbod op beheershandelingen door de comman-

ditaire vennoot in een cv wordt opgeheven. Een com-

manditaire vennoot mag handelingen voor de ven-

nootschap verrichten op basis van volmacht.

Hoofdlijnen nieuwe regeling
Uitgangspunt voor personenvennootschappen blijft con-

tractvrijheid voor partijen. Waar noodzakelijk (zoals be-

scherming schuldeisers of verhouding vennoten onder-

ling) zijn onderdelen van de regeling van dwingend

recht.

Het huidige onderscheid tussen maatschap en vof ver-

dwijnt. Bestaande maatschappen en vof’s hoeven hun

naam echter niet te wijzigen. De termen maatschap en

vof kunnen na invoering van de nieuwe regeling nog ge-

bruikt worden. Beroepsbeoefenaars en bedrijfsbeoefe-

naars kunnen kiezen voor één rechtsvorm, de vennoot-

schap, door het aangaan van een overeenkomst. De over-

eenkomst hoeft niet schriftelijk vastgelegd te worden. De

vennootschap heeft rechtspersoonlijkheid. Om alle voor-

delen van die rechtspersoonlijkheid te kunnen benutten

moet de vennootschap zijn ingeschreven in het Handels-

register.

Het conceptvoorstel kleurt de verhoudingen tussen de

vennoten onderling in. Zo zijn vennoten verplicht om

ten minste één keer per jaar jegens elkaar verantwoor-

ding af te leggen over het bestuur van de vennootschap

en het beheer van het vermogen. Zij dienen zich jegens

elkaar te gedragen zoals een goed vennoot betaamt. Deze

norm wordt nader ingevuld doordat het conceptvoorstel

aangeeft wat een vennoot concreet niet mag. Hij mag bij-

voorbeeld niet concurreren met de vennootschap.

Als een vennoot uittreedt, is hij in beginsel vanaf vijf jaar

na uittreding bevrijd van de verplichtingen van de ven-

nootschap richting derden. Een toetredende vennoot

wordt pas na toetreden aansprakelijk voor alsdan opeis-

bare vorderingen. Een boekenonderzoek door aspirant-

vennoten is dus– nog steeds– aan te raden.

Iedere vennoot is bevoegd om de vennootschap te verte-

genwoordigen. Als vennoten dit niet wensen, moeten ze

eventuele beperkingen of voorwaarden inschrijven in

het Handelsregister.

De aansprakelijkheid van vennoten voor gelijke delen

(maatschap) verdwijnt. Iedere vennoot is– naast de ven-
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nootschap – hoofdelijk verbonden voor verbintenissen

van de vennootschap jegens derden. Dewederpartij moet

dan wel aannemelijk maken dat de vennootschap zelf

niet aan de verbintenis zal voldoen. Dit geldt niet voor

het uitvoeren van opdrachten zoals hierboven beschre-

ven.

Het conceptvoorstel bevat verder een uitgebreide rege-

ling over administratieplicht en de vereffening van het

vermogen na ontbinding van de vennootschap. Dit is

een hele verbetering ten opzichte van de huidige rege-

ling.

Angelique Martens
AKD N.V.

Opmerking van de redactie

Het onderhavige wetsvoorstel voorziet in geen enkele fis-

cale aanpassing. Nu de personenvennootschap onder het

voorstel transparant blijft, zijn aanpassingen naar ver-

wachting ook niet of nauwelijks aan de orde. Het zou

niettemin wel fraai zijn geweest als er op dit punt ten

minste iets was gemeld over een fiscale visie. Er zit weinig

anders op dan af te wachten.
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