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Personenvennootschapsrecht,
quo vadis?
Arie Tervoort *

De Hoge Raad heeft in 2015 drie baanbrekende arresten gewezen die betrekking hebben op bet personenvennootschapsrecht: het recht betreffende de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Daarmee komt de vraag op wie de alom noodzakelijk 
geachte modernisering van het personenvennootschapsrecht, dat nog dateert uit 1838, ter hand moet nemen: de wetgever of de Hoge Raad.

* Mr.dr. A.J.S.M. Tervoort is 
advocaat te Den Haag.

1 Behalve de commandi
taire vennoten van een c.v.: 
anders dan de gewone ven
noten van een c.v. zijn de 
commanditaire vennoten, 
net als een aandeelhouder 
van een NV of BV, niet 
aansprakelijk voor schul
den van de vennootschap 
en kunnen zij slechts hun 
inbreng verliezen.

2 Kamerstukken ï, 2011/12, 
28746 en 31065, D, p. 1

1 In leid ing
De vennootschapsvormen die het Nederlandse 
recht kent zijn in twee categorieën onder te 
verdelen: de kapitaalvennootschappen en de 
personenvennootschappen. De kapitaalven
nootschappen zijn de NV en de BV. Deze zijn 
rechtspersoon en worden in het bijzonder 
daardoor gekenmerkt, dat de aandeelhouder 
normaliter niet jegens vennootschapscredi- 
teuren aansprakelijk is. Bovendien kan een 
aandeelhouder in een NV of een BV als het 
commercieel slecht gaat met de vennootschap, 
uitsluitend het door hem in dc NV of BV 
geïnvesteerde kapitaal verliezen. De tweede 
categorie is die van de personenvennootschap
pen. Dat zijn de maatschap, de vennootschap 
onder firma (v.o.f.) en de commanditaire 
vennootschap (c.v.). Deze zijn geen rechtsper
soon, en de vennoten zijn met hun hele gehele 
privévermogen aansprakelijk voor schulden 
van de vennootschap.' Van de personenven
nootschappen is de maatschap de grondvorm; 
zij is geregeld in artikel 7A:1655-7A:1688 
BW. De v.o.f. en de c.v. zijn handelsrechtelijke 
varianten van de maatschap: zij zijn geregeld 
in artikel 15-34 Wetboek van Koophandel 
(WvK). Daarnaast zijn op de v.o.f. en de c.v. de 
bepalingen betreffende de maatschap van toe
passing, voor zover daarvan in artikel 15-34 
WvK niet wordt afgeweken. Deze wettelijke

bepalingen stammen in essentie uit 1838. De 
daarin gebruikte taal is archaïsch en daar
door moeilijk leesbaar. Bovendien is de wet
telijke regeling onvolledig: lezing ervan geeft 
zelfs bij benadering geen adequaat inzicht 
in de stand van het personenvennootschaps
recht, dat sinds 1838 in het bijzonder door de 
rechtspraak van de Hoge Raad is ontwikkeld. 
Al ruim 60 jaar is de wetgever doende om, in 
het kader van het Nieuw BW-project, ook het 
personenvennootschapsrecht te moderniseren. 
Het daartoe eerst in 2002 ingediende wets
voorstel is evenwel in 2011 door de minister 
van Justitie en Veiligheid ingetrokken,2 met 
als argument dat het niet voldoende1 tegemoet 
kwam aan de behoeften van de praktijk.

De wettelijke bepalingen 
stammen in essentie uit 1838. 
Lezing ervan geeft zelfs bij 
benadering geen adequaat 
inzicht in de stand van het 
personenvennootschapsrecht
Tn de eerste helft van 2015 heeft de Hoge 
Raad een drietal arresten gewezen die van 
groot belang zijn voor de verdere ontwikke
ling van het personenvennootschapsrecht,
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deels omdat daarin tot dan nog altijd betwiste 
rechtsvragen zijn beantwoord en deels omdat 
de Hoge Raad daarin is teruggekomen op zijn 
eerdere rechtspraak. Daaraan is paragraaf 2 
van dit artikel gewijd. Naar aanleiding van 
deze arresten komt de vraag op of er nog wel 
behoefte bestaat aan een herziening van de 
wettelijke regeling van de personenvennoot
schap. nu de Hoge Raad zijn rechtsontwikke- 
lende rol zo genereus invult. Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden is het nodig te bezien 
welke de belangrijkste knelpunten zijn die 
het personenvennootschapsrecht ook na deze 
arresten nog altijd kent. Dit aspect zal in 
paragraaf 3 worden besproken. In paragraaf 
4 behandel ik de vraag wie de meest gerede 
partij is om deze knelpunten uit de weg te rui
men, de rechter of de wetgever. In paragraaf 5 
wordt afgesloten met een conclusie.

2 Drie rechtsvorm ende arresten  van de 
Hoge Raad in  2015
Tot driemaal toe heeft de Hoge Raad zich in 
2015 kunnen uitlaten over onderwerpen op het 
terrein van het personenvennootschapsrecht. 
Ik behandel ze in chronologische volgorde.

In het arrest VDV Totaalbouw 
is de Hoge Raad omgegaan: 
hij besliste dat het 
faillissement \a n  de v.o.f. 
niet steeds en niet zonder 
meer het faillissement van 
de vennoten tot gevolg heeft
a HR 26 februari 2015 (VDV Totaalbouwj3 
In dit arrest ging het om de vraag of het fail
lissement van een v.o.f. steeds en noodzakelij
kerwijs het faillissement van iedere vennoot 
meebracht. Dit is al bijna een eeuw de vaste 
jurisprudentie van de Hoge Raad.' maar de 
laatste jaren klonk in de literatuur enige kri
tiek op deze regel.5 In het arrest VDV Totaal- 
bouw is de Hoge Raad omgegaan: hij besliste 
dat het faillissement van de v.o.f. niet steeds 
en niet zonder meer het faillissement van 
de vennoten tot gevolg heeft. Weliswaar zal 
volgens de Hoge Raad het faillissement van de 
vennoten doorgaans onvermijdelijk zijn indien 
een v.o.f. failliet wordt verklaard, maar dat be
hoeft niet noodzakelijkerwijs het geval te zijn. 
Mogelijk is immers dat een vennoot voldoende 
privévermogen heeft om zowel de vennoot- 
schapsschuldeisers als zijn privé-schuldeisers

te voldoen. Deze uitspraak heeft gevolgen voor 
de praktijk. Indien een schuldeiser niet alleen 
het faillissement van de v.o.f., maar ook dat 
van de vennoten wil bewerkstelligen, dient hij 
dat in het faillissementsrekest ten aanzien van 
ieder van hen te verzoeken. Anders dan voor 
dit arrest werd aangenomen dient de rechter 
te onderzoeken of niet alleen ten aanzien van 
de vennootschap, maar ook ten aanzien van 
ieder van hen afzonderlijk aan de voorwaarden 
van faillietverklaring is voldaan.

Interessant is dat de Hoge Raad in r.o. 3.4.1 
aan zijn oordeel mede ten grondslag legt, dat 
een v.o.f. weliswaar geen rechtspersoonlijk
heid heeft, maar wel een bij overeenkomst 
aangegane rechtsverhouding is, die in het 
maatschappelijk verkeer wordt gezien, en op 
diverse plaatsen in de wet wordt behandeld, 
als een afzonderlijk rechtssubject, dat zelf
standig aan het rechtsverkeer kan deelnemen. 
Dit roept de vraag op, wat het verschil is tus
sen een rechtspersoon, wat een v.o.f. volgens 
de Hoge Raad niet is, en een afzonderlijk, 
zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemend 
rechtssubject, wat een v.o.f. volgens de Hoge 
Raad wel is. De meningen hierover lopen 
uiteen:6 op dit vlak is er dus behoefte aan 
verdere rechtsontwikkeling.

Dft arrest heeft niet alleen betekenis voor 
de v.o.f., maar ook voor de c.v. en de openbare 
maatschap. Op grond van dit arrest heeft het 
faillissement van een c.v. niet langer noodza
kelijkerwijze het faillissement van de behe
rende vennoot of vennoten tot gevolg, en het 
faillissement van een openbare maatschap 
niet langer noodzakelijkerwijze dat van iedere 
maat.7

In Carlande bepaalde de 
Hoge Raad dat een toetredend 
beherend vennoot van een 
v.o.f. of een c.v. inderdaad 
ook hoofdelijk aansprakelijk 
wordt voor schulden die vóór 
zijn toetreden zijn ontstaan
b HR 13 maart 2015 (Carlande,)8 
ln dit arrest draaide het om de vraag of een 
beherend vennoot die tot een c.v. toetreedt ook 
hoofdelijk aansprakelijk wordt voor vennoot- 
schapsschulden die zijn ontstaan vóór zijn 
toetreden. Dit is een vraag waarover de Hoge 
Raad zich niet eerder had kunnen uitlaten 
en waarover in de lagere jurisprudentie en de 
literatuur uiteenlopend werd geoordeeld.9 In

3 HR 6 februari 2015, ECU: 
NL:HR:2015:251, RudW 
2015/253, JOB 2015/181, 
AA20150801 {VDV Totaal-
bouw).

4 HR 14 april 1927, N J  
1927/725 (Kieft, Schep en 
Van der Zwaan), laatstelijk 
bevestigd in HR 22 decem
ber 2009, ECLI:NL:HR: 
2009:BK3574, N J  2010/15 
(Van KesterIFFB).

5 J.B, Huizink, ‘Personenven
nootschappen en insolven
tie’, Tul 2004/19.

6 M.J.G.C, Raaijmakers, 
‘VDV Totaalbouw: vof 
failleert als rechtspersoon 
maar is dat niet (?)’, AA 
2015, p. 801 (AA20150801), 
meent dat er geen rechtens 
relevant verschil is tussen 
de kwalificatie 'rechts
subject’ en de aanduiding 
‘rechtspersoon’, terwijl 
het volgens J.M. Blanco 
Fernandez in zijn noot on
der Hof Arnhem-Leeuwar- 
den 6 oktober 2015, ECLI: 
NL:GHARL:2015:7491, 
JOR 2015/329, wel degelijk 
mogelijk en wenselijk is 
tussen beide begrippen te 
onderscheiden.

7 Uitgebreider: A.J.S.M. 
Tervoort, ‘Faillissement 
v.o.f. * faillissement ven
noten’, Ondernemingsrecht 
2015/41.

S HR 13 maart 2015, ECLI: 
NL:HR:2015:588, NJ 
2015/241 ,JOR  2015/134, 
m.nt. Chr.M. Stokkennans 
(Carlande).

9 Zie voor een overzicht de 
conclusie A-G Keus voor 
dit arrest, ECLI:NL:PHR:
2015:6.
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10 HR 13 maart 2015, ECU: 
NL:HR:2015:588, r.o. 3.4.7.

11 Deze onduidelijkheid 
wordt ook gesignaleerd 
door W.J.M. van Veen, ‘De 
aansprakelijkheid van 
de (toegetreden) vennoot 
voor verbintenissen van de 
vennootschap’, Onderne
mingsrecht 2015/71, en 
door B.F. Assink & A.J.P. 
Schild, ‘Opnieuw een witte 
vlek in het Nederlandse 
personen vennootsch aps- 
recht ingevuld door de- 
wetgever de Hoge Raad’, 
WPNR 2015/7070, die aan 
het slot van dit artikel elk 
met een uiteenlopende 
interpretatie komen van 
wat de Hoge Raad met
de hierboven opgenomen 
overweging bedoelt.

12 A. J.S.M. Tervoort, 
‘Toetredende vennoot c.v. 
aansprakelijk voor bij 
toetreding bestaande ven- 
nootschapsschulden’, On
dernemingsrecht 2015/50.

13 HR 29 mei 2015, ECU: 
NL:HR:2015:1413, NJ 
2015/380, JOR 2015/192 
{Lunchroom De Katterug)

14 ECLI:NL:PHR:2015:46.

dit arrest heeft de Hoge Raad deze witte vlek 
ingevuld. Hij bepaalde dat een toetredend 
beherend vennoot van een v.o.f. of een c.v. 
inderdaad ook hoofdelijk aansprakelijk wordt 
voor schulden die vóór zijn toetreden zijn ont
staan. Om te voorkomen dat een toeiredend 
vennoot wordt overvallen door onverwachte 
claims uit het verleden van de vennootschap 
kan hij volgens de Hoge Raad in r.o. .'1.4,6. 
bedingen dat hem inzage wordt gegeven in de 
schuldenpositie van de vennootschap, of dat 
hij in de gelegenheid wordt gesteld daarnaar 
zelf onderzoek te doen. Ook kan hij volgens 
de Hoge Raad van de zittende vennoten een 
garantie bedingen.

Opmerkelijk is de wat orakelachtige over
weging in dit arrest, dat
de in HR 15 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY7S40, NJ
2013/290 (Biek Holdings/A. c.s.) voor de maatschap geformu
leerde regels niet bepalend zijn voor het geval waarin het 
gaat om een vennootschap onder firma of een commanditaire 
vennootschap, waaiwan de (beherend) vennoten wél hoofdelijk 
verbonden zijn’.10

Onzeker is wat de Hoge Raad hiermee precies 
bedoelt.11 Niet uitgesloten is dat deze over
weging zo moet worden geïnterpreteerd dat 
een persoon die als maat tot de maatschap 
toetreedt, anders dan een persoon die als

(beherend) vennoot tot een v.o.f. of c.v. toe
treedt, niet aansprakelijk wordt voor ten tijde 
van zijn toetreding al bestaande schulden. Als 
deze interpretatie juist is, zou dat te betreu
ren zijn: voor een dergelijk verschil in aan
sprakelijkheid voor pre-toetredingsschulden 
bestaat geen goede grond.12
c HR 29 mei 2015 (Lunchroom De Karterug)M 
Dit arrest, gewezen op vordering van advo- 
caat-generaal Timmerman tot cassatie in het 
belang der wet,14 betreft de reikwijdte van de 
hoofdelijke aansprakelijkheid van een com
manditaire vennoot, die op grond van artikel 
21 WvK ontstaat indien hij in strijd handelt 
met het voor hem op grond van artikel 20 lid 2 
WvK geldende verbod om daden van beheer te 
verrichten. De in houd van het begrip ‘daden 
van beheer’ is niet duidelijk. In ieder geval 
worden daaronder begrepen alle handelingen 
van een commanditaire vennoot tegenover 
derden, die bij deze derden redelijkerwijze de 
indruk kunnen wekken dat zij met een ijegens 
hen met zijn gehele privévermogen aanspra
kelijke) beherend vennoot van doen hebben, 
en niet met een (jegens hen niet aansprake
lijke) commanditaire vennoot. Voor dit arrest 
werd gewezen was het vaste rechtspraak van
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de Hoge Raad, dat elke overtreding van dit 
zogeheten beheersverbod tot gevolg heeft dat 
de commanditaire vennoot, die normaliter 
jegens derden niet aansprakelijk is. hoofdeiijk 
aansprakelijk wordt voor alle, ook vroegere, 
schulden van de c.v.15 Dat is alleen anders 
indien hem van zulk een overtreding geen 
verwijt kon worden gemaakt.16 In dit arrest 
heeft de Hoge Raad deze regel, waarop in de 
literatuur veel kritiek is geuit,17 aanzienlijk 
genuanceerd. Hij stelt dat de sanctie van arti
kel 21 WvK. die hij als ingrijpend en vergaand 
kwalificeert, uitsluitend gerechtvaardigd is 
indien en voor zover zij in overeenst emming is 
met de strekking ervan. Zij mag dan ook niet 
in een onevenredige verhouding staan tot de 
aard en ernst van de schending door de com
manditaire vennoot van artikel 20 leden 1 en 
2 WvK. Bovendien dient zij geheel achterwege 
te blijven indien en voor zover zij door het 
handelen van de commanditaire vennoot niet 
of niet ten volle wordt gerechtvaardigd. Bij dc 
beoordeling of deze sanctie is gerechtvaardigd 
kan volgens de Hoge Raad, in afwijking van 
zijn eerdere jurisprudentie op dit punt,18 mede 
van belang zijn of bij derden redelijkerwijs 
een onjuiste indruk over de hoedanigheid 
van de commanditaire vennoot heeft kunnen 
ontstaan.

Lunchroom De Katteru.g vormt 
een welkome nuancering van 
dc aansprakelijkheid van een 
commanditaire vennoot die 
het beheersverbod overtreedt: 
in deze uitspraak klinkt het 
evenredigheidsbeginsel door
Dit arrest vormt een welkome nuancering van 
de aansprakelijkheid van een commanditaire 
vennoot die het beheersverbod overtreedt: 
in deze uitspraak klinkt het evenredigheids
beginsel door. Het blijft evenwel ook na dit 
arrest van belang dat een commanditaire ven
noot niet op een zodanige wijze naar buiten 
optreedt dat bij derden de indruk zou kunnen 
ontstaan dat hij de beherende vennoot is. In 
de praktijk komt het geregeld voor dat een 
contractuele wederpartij van een c.v. verlangt 
dat de commanditaire vennoten ‘meetekenen’ 
of zich borg stellen voor de verplichtingen van 
de c.v. Ook treden de commanditaire vennoten 
soms op in een notariële akte, bijvoorbeeld bij 
de levering van een onroerende zaak.19 Gelet 
op het risico dat zij daardoor op grond van

artikel 21 WvK hoofdelijk aansprakelijk wor
den voor alle c.v.-schulden, blijft een dergelijk 
meetekenen in algemene zin af te raden. Voor 
zover daaraan niet valt te ontkomen, doen 
commanditaire vennoten er verstandig aan 
daarbij uitdrukkelijk hun hoedanigheid van 
commanditaire vennoot te vermelden20 en 
ook vast te leggen dat zij niet geacht willen 
worden door een dergelijke medeonderteke
ning de positie van beherend vennoot op zich 
te hebben genomen.21

3 N og altijd behoefte aan een  
n ieuw e w ettelijke regeling van  de 
personenvennootschap?
Met deze arresten zijn enige onduidelijkheden 
in het personenvennootschapsrecht opge
ruimd, en is dit recht op enige andere punten 
geactualiseerd. Maar daarmee is de behoefte 
aan een verdere modernisering van het perso
nenvennootschapsrecht niet weggenomen. Ik 
noem, zonder volledigheid te pretenderen, de 
volgende knelpunten.

De wettekst stamt 
grotendeels uit 1838 en 
zij is zowel onvolledig als 
lastig toegankelijk
3.1 Wettekst onvolledig en taalgebruik 
archaïsch
Zoals hierboven al besproken stamt de wet
tekst grotendeels uit 1838 en is zij zowel 
onvolledig als -  door het archaïsche taal
gebruik -  lastig toegankelijk. Slechts door 
kennisneming van veelal oude en niet digitaal 
ontsloten jurisprudentie en van verschillende 
juridische handboeken kan de wetsgebruikcr 
inzicht krijgen in dit rechtsgebied. Daarmee 
is het personenvennootschapsrecht, toch 
al niet het eenvoudigste onderdeel van het 
ondernemingsrecht, in de praktijk moeilijk 
hanteerbaar. Dit knelt temeer nu de perso
nenvennootschap veel wordt gebruikt door 
het midden- en kleinbedrijf, waar de noodza
kelijke gespecialiseerde kennis in de praktijk 
veelal ontbreekt.
3.2 Goederenrechtelijke complicaties
De personenvennootschap is geen rechtsper
soon; zij kan zelf dus geen eigenaresse zijn 
van of rechthebbende zijn op ‘haar’ activa. Zij 
is volgens de Hoge Raad in r.o. 3.4.1 van het 
hierboven besproken arrest VDV Totaalbouw 
wel rechtssubject, maar het is minst genu-

15 A.J.S.M. Tervoort, Het 
bestuursverbod bij de com
manditaire vennootschap 
(diss. Rotterdam; IVO- 
reeks, deel 93), Deventer: 
Kluwer 2013, p. 67-83.

16 HR 11 april 1980, ECL1: 
NL:HR:1980:AC1941, N J  
1981/377 (iSleephelling 
Maatschappij Schevenin- 
genlBuis).

17 Zie voor een overzicht 
Tervoort 2013, p. 67-83.

18 HR 15 januari 1943,N J  
1943/201 (Walvius). Daarin 
is beslist dat het voor
de toepasselijkheid van 
art. 21 WvK niet uitmaakt 
of de derde op de hoogte 
was van de commanditaire 
status van de vennoot.

19 Hierop wijst Chr.M. Stok- 
kermans, ‘De CV komt 
weer tot bloei!’, WPNR 
2015/7068.

20 Zo ook Stokkermans 
2015 en C. de Groot,
‘Drie ontwikkelingen in 
de rechtspraak van de 
Hoge Raad in 2015 over 
personenvennootschappen', 
Financiering & Onderne
ming 2015, nr. 4, p. 42.

21 A.J.S.M. Tervoort, ‘Hoge 
Raad verlicht aansprake
lijkheid van commandi
taire vennoot ex art. 21 
WvK', Ondernemingsrecht 
2015/77.
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men onduidelijk of dit goederenrechtelijke 
gevolgen heeft: veiligheidshalve lijkt het 
vooralsnog verstandig ervan uit te gaan dat 
de goederen ‘van’ een personenvennootschap 
goederenrechtelijk toebehoren aan de geza
menlijkheid van de vennoten. Dit betekent 
dat in het bijzonder bij het toe- en uittreden 
van vennoten het aandeel van iedere vennoot 
in elk van de goederen die deel uitmaken van 
de vennootschappelijke goederengemeen
schap afzonderlijk moet worden overgedra
gen. Daarbij moeten dan voor elk te leveren 
aandeel in een goed de leveringslbrmaliteiten 
worden vervuld die in Boek 3 BW voor dat 
goed zijn voorgeschreven.22 Dit is omslach
tig en kostbaar, waar nog bij komt dat men 
zich in de praktijk niet altijd volledig van 
deze problematiek bewust is en de vereiste 
leveringsformaliteiten niet in acht neemt.
Het overnemen van het aandeel van een 
uittredende vennoot in de schulden van de 
vennootschap door de voortzettende vennoten 
of een opvolgend vennoot is in de praktijk al 
helemaal een complexe aangelegenheid. Voor 
een dergelijke schuldovername is immers de 
medewerking van de vennootschapscrediteu- 
ren nodig. Niet uitgesloten is dat deze daar
aan niet of slechts onder bepaalde voorwaar
den willen meewerken.

Veiligheidshalve lijkt het 
vooralsnog verstandig ervan 
uit te gaan dat de goederen 
Van' een personenvennootschap 
goederenrechte iij k toebehoren 
aan de gezamenlijkheid 
van de vennoten

volmacht door een van de beherende vennoten 
worden vertegenwoordigd. Het risico bestaat 
evenwel dat dan wordt aangenomen dat de 
commanditaire vennoten daardoor het voor 
hen geldende beheersverbod hebben over
treden. Duidelijkheid daarover bestaat naar 
huidig recht niet.

Met deze gecompliceerde goederenrech
telijke verhoudingen hangt samen dat niet 
duidelijk is of naar geldend recht op een 
aandeel in een personenvennootschap, voor 
zover daarvan al kan worden gesproken, een 
pandrecht of een recht van vruchtgebruik 
kan worden gevestigd. In het bijzonder aan 
de mogelijkheid om een pandrecht te vestigen 
op een aandeel in een personenvennootschap 
bestaat in de praktijk grote behoefte.

De problemen kunnen 
alle worden opgelost 
door althans de openbare 
personenvennootschap 
rechtspersoonlijkheid toe te 
kennen, of althans te erkennen 
dat zij rechtspersoon is
Deze problemen kunnen alle worden opgelost 
door althans de openbare personenvennoot
schap. dus de vennootschap die als zodanig 
op een voor derde duidelijk kenbare wijze 
onder een bepaalde naam naar buiten op
treedt, rechtspersoonlijkheid toe te kennen, 
of althans te erkennen dat zij rechtspersoon 
is. Mede gelet op de hierboven besproken 
jurisprudentie23 is onaannemelijk dat de 
Hoge Raad binnen afzienbare termijn tut dat 
laatste bereid is.

22 A.J.S.M. Tervoort, Het 
Nederlandse personenven- 
nootsciiapsrecht, Deventer: 
Kluwer 2015, nr. 2.5.2.4,
7.3.2.2 en 8.5.4.

23 In het bijzonder HR 6 
februari 2015, ECL1: 
NL:HR:2015:251, RvdW 
2015/253, JOH 2015/181, 
AA20150801 (VDV Totaal- 
bouw), r.o. 3.4.1.

Een bijzonder probleem wordt nog opgeroepen 
door de c.v. Voor de commanditaire vennoten 
is het van belang dat zij goederenrechtelijk 
medegerechtigd worden tot de vennootschap
pelijke gemeenschap. Zo ze dat niet worden, 
hebben ze slechts een verbintenisrechtelijke 
aanspraak op de beherende vennoten, zodat 
ze in geval van faillissement van een behe
rend vennoot slechts een concurrente vorde
ring hebben. Niet duidelijk is evenwel hoe 
naar huidig recht deze goederenrechtelijke 
gerechtigdheid van een commanditaire ven
noot zonder problemen kan worden bereikt. 
Het is op zich juridisch-technisch goed moge
lijk dit te bewerkstelligen, namelijk door deze 
goederen mede te laten leveren aan de com
manditaire vennoten, waarbij deze krachtens

3.3 Aansprakelijkheid toetredende en 
uittredende vennoot
De aloude vraag of een toetredende vennoot 
aansprakelijk wordt voor vennootschapsschul- 
den die al bestonden op het tijdstip van zijn 
toetreding is door de Hoge Raad in het hierbo
ven besproken Carlande-arrest in ieder geval 
voor de v.o.f. en de c.v. bevestigend beant
woord. Voor de maatschap bestaat evenwel, 
zoals onder 2 uiteengezet, nog altijd ondui
delijkheid. Wat de aansprakelijkheid van de 
uittredende vennoot betreft kent de wet geen 
bijzondere regeling, zodat de gewone verja- 
ringsregels van toepassing zijn. Afhankelijk 
van de verjaringstermijn kan een vennoot die 
uitgetreden is dan ook nog lange tijd na zijn 
uittreden worden geconfronteerd met claims
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die hun grondslag vinden in de periode dat hij 
vennoot was. Zeker bij duorverbintenissen, 
zoals die uit arbeids-, huur-, of kredietover- 
eenkomsten, kan dit zwaar drukken: indien 
de voortzettende vennoten eenzijdig besluiten 
een vennootschapscrediteur niet te betalen, 
kan de uitgetreden vennoot door deze credi
teur aanspi akelijk worden gesteld, terwijl hij 
geen invloed heeft kunnen uitoefenen op het 
vcnnotenbesluit om niet tot betaling over te 
gaan. In buitenlandse rechtsstelsels is veelal 
een regeling opgenomen op grond waarvan de 
aansprakelijkheid van een uitgetreden ven
noot na een aantal jaren verjaart of vervalt. 
Als gevolg daarvan is een eenmaal uitgetre
den vennoot na verloop van bijvoorbeeld 3 of 
5 jaar na zijn uittreden niet meer persoonlijk 
aansprakelijk is voor schulden van de ven
nootschap die ontstaan zijn in de periode dat 
hij nog vennoot was.

In geval van uittreden van 
een vennoot w dien de overige 
vennoten de vennootschap 
in de regel voortzetten. Dat 
kan alleen maar worden 
gerealiseerd door in het 
vennootschapscontract 
ingewikkelde voorzetti ngs- 
regehngen op te nemen

3.4 Noodzaak gecompliceerde 
voortzetti ngsregel i nge n 
De wetgever van 1838 ging ervan uit dat de 
personenvennootschap een intuitu perso
nae aangegane rechtsbetrekking is: iedere 
vennoot is de overeenkomst van vennoot
schap aangegaan met het oog op de persoon 
van ieder van de andere vennoten. Rij zulk 
een uitgangspunt past dat de vennootschap 
wordt ontbonden door het uittreden van 
een enkele vennoot, zoals de hoofdregel van 
artikel 7A:1683 BW luidt. In de hedendaagse 
praktijk is dit laatste veelal ongewenst. In 
geval van uittreden van een vennoot wil
len de overige vennoten de vennootschap in 
de regel voortzetten, al dan niet met een of 
meer anderen als nieuwe vennoten. Dat kan 
alleen maar worden gerealiseerd door in het 
vennootschapscontract ingewikkelde voorzet- 
tingsregelingen op te nemen. Dat zijn bepalin
gen die i'egelen onder welke omstandigheden 
de vennootschap wordt voortgezet en hoe dit 
wordt verwezenlijkt. Doorgaans worden aan

dit soort verbintenisrechtelijke voortzettings- 
regelingen goederenrechtelijke vermogensre- 
gelingen gekoppeld. Daarmee wordt beoogd 
te bewerkstelligen dat in geval van voortzet
ting van de vennootschap op grond van een 
voortzcttingsregeling, het vermogen van de 
vennootschap niet -  gedeeltelijk -  behoeft te 
worden uitgekeerd aan de uittredende ven
noot, maai' ter beschikking van de vennoot
schap blijft.24 Deze gecompliceerde bedingen 
zijn niet zonder deskundige bijstand op te 
stellen. Een bijzondere moeilijkheid ontstaat 
nog, indien bij een c.v. de enige beherende 
vennoot uittreedt, of alle beherende vennoten 
gelijktijdig uittreden, zonder dat een ander 
tegelijkertijd als beherend vennoot t.oetreedt. 
In een dergelijke situatie zal het voor ten 
minste één van de commanditaire vennoten 
nagenoeg onmogelijk zijn te vermijden dat hij 
het hierna onder 3.6. te bespreken beheers- 
verbod schendt en daar moe hoofdelijk a an
sprakelijk wordt voor de schulden van de c.v.25 
Een betere aansluiting bij de eisen van het 
rechtsverkeer zou worden bereikt indien het 
huidige wettelijke uitgangspunt zou worden 
omgekeerd: de vennootschap wordt bij het uit
treden van een vennoot voortgezet tussen de 
overige vennoten, tenzij de vennoten anders 
zijn overeengekomen.

De onbeperkte 
aansprakelijkheid van 
de n iet-commandi tai re 
vennoten stuit in toenemende 
mate op bezwaren
3.5 Beperking aansprakelijkheid
De onbeperkte aansprakelijkheid van de 
niet-commanditaire vennoten stuit in toene
mende mate op bezwaren. Door middel van 
exoneratiebedingen en verzekeringen zijn de 
nadelen van een onbeperkte aansprakelijk
heid enigszins te beheersen, terwijl ook de 
inschakeling van een laag gekapitaliseerde 
(NV of meestal > BV als volledig aansprakelijk 
vennoot als middel wordt toegepast om deze 
aansprakelijkheid te managen.26 Toch blijft de 
behoefte bestaan aan een rechtsvorm die de 
vennoten in enigerlei mate bescherming biedt 
tegen onbeperkte aansprakelijkheid voor alle 
vennootschapsschulden.27
3.6 Beheersve.rbod tnaamvoeringsverbod 
De commanditaire vennoot is jegens derden 
niet voor schulden van de c.v. aansprakelijk; 
intern is hij, jegens de beherend vennoot,

24 Uitgebreider: Tervoort, Het 
Nederlandse personenven
nootschapsrecht 2015,
nr. 7.3.

25 Zie voor een uitwerking 
van deze problematiek: 
A.J.S.M. Tervoort, ‘De CV 
in de rechtspraktijk: enige 
aandachts- en pijnpunten’, 
in: De personenvennoot
schap anno 2015 en haar 
toekomst (Serie Ars Nota- 
riatus, deel 159), Deventer: 
Wolters Kluwer 2015,
p. 45-47.

26 De werkzaamheid van 
deze opzet is overigens 
beperkt: zie HR 15 maart 
2013, ECLI:NL:HR:2013: 
BY7840, N J  2013/290, JOR 
2013/133, AA20130662
CBiek Holdings/A. c.s.), en 
HR 18 september 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:2745, 
N J  2016/66, JOR 2015/289 
{Breeweg/ Wijnkamp q.q.).

27 Onder anderen: I.S. Wuis- 
man, Een Nedei'landse 
personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijk
heid: wenselijk? (diss. 
Rotterdam; IVO-reeks, 
deel 81), Deventer: Kluwer 
2011 en H.E. Boschma, De 
rechtsvorm van de onderne
ming in beweging (oratie 
Groningen), Deventer: 
Kluwer 2014, p. 3 en 19-21.
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28 Tervoort 2013, p. 7-11.
29 Zie voor een overzicht: 

Tervoort, Het Nederlandse 
personenvennootschaps
recht, 2015, nr. 7.6.1.

30 Zie onder anderen W.J. 
Slagter/B.F. Assink, Com
pendium Ondernemings
recht (Deel 2), Deventer: 
Kluwer 2013, § 100. 
Anders: A. Pitlo/M.J.G.C. 
Raaijmakers, Vennoot - 
schaps- en rechtspersonen
recht, Gouda: Quint 2000, 
nr. 966.

tot ten hoogste het bedrag van zijn inbreng 
draagplichtig. De wetgever van 1838 heeft, 
teneinde misbruik van deze als voorrecht 
beschouwde regeling te voorkomen, bepaald 
dat de naam van de commanditair vennoot 
niet in die van de c.v. mag voorkomen (art. 20 
lid 1 WvKl en dat de commanditaire ven
noot geen daden van beheer mag verrichten 
(art. 20 lid 2 WvK). Bij overtreding van een 
van deze verboden wordt de commanditaire 
vennoot hoofdelijk voor alle schulden van de 
vennootschap aansprakelijk. Beide verboden 
stammen uit de tijd dat een c.v. nog niet in het 
handelsregister behoefde te worden inge
schreven en derden dus niet in de gelegenheid 
waren te verifiëren of een vennoot beherend of 
commanditair vennoot w7as. Inmiddels is dat 
zoals bekend anders: met enige muisklikken 
dan wel tikken of vegen op een touchscreen 
is via www.kuk.nl eenvoudig te bepalen wie 
beherend vennoot van een c.v. is en wie niet. 
Het bovenbedoelde naamvoeringsverbod en 
beheersverbod zijn dan ook niet langer zinvol 
en kunnen dus worden afgeschaft, temeer 
daar zij de aantrekkelijkheid van de c.v. als 
rechtsvorm voor ondernemingsactiviteiten in 
niet onaanzienlijke mate aantasten.28

Het naamvoeringsverbod en 
beheersverbod zijn niet langer 
zinvoJ en kunnen worden 
afgeschaft, temeer daar zij 
de aantrekkelijkheid van 
de c.v. als rechtsvorm voor 
ondernemingsactiv iteiten 
in niet onaanzienlijke 
mate aantasten

3.7 Rechtsvormwijzigingen 
Denkbaar is dat de vennoten hun bestaande 
personenvennootschapsvorm, bijvoorbeeld een 
v.o.f, willen wijzigen in een andere personen
vennootschapsvorm, zoals een c.v. Voorstel
baar is ook dat de vennoten hun personenven
nootschap zouden willen omzetten in een NV 
of een BV. Dit soort wijzigingen wordt wel 
rechtsvormwijzigingen genoemd. Rechtsvorm- 
wijzigingen zijn bij een personenvennootschap 
problematisch. Dat begint al bij het veel voor
komende geval dat een vennoot van een v.o.f. 
met instemming van zijn medevennoten zijn 
positie verandert in che van commanditair 
vennoot. Duidelijk is dat de vennootschap dan 
een c.v. wordt. Onduidelijk evenwel is dan of

de vennootschap als zodanig wordt voortgezet 
en dus of de identiteit van do vennootschap 
geen wijziging ondergaat. Dezelfde vraag doet 
zich voor in de omgekeerde situatie: een com
manditaire vennoot wijzigt met instemming 
van zijn medevennoten zijn positie in die van 
niet-commanditair vennoot. De heersende leer 
is dat in dit soort situaties de vennootschap 
als zodanig blijft bestaan en haar identiteit 
behouden blijft.29 Jurisprudentie van de Hoge 
Raad hieromtrent bestaat evenwel niet. Niet 
uitgesloten is daarmee dat een dergelijke 
‘omzetting’ moet worden gekwalificeerd als 
een beëindiging van de bestaande vennoot
schap onder het gelijktijdige aangaan van een 
nieuwe vennootschap. In deze -  mijns inziens 
onjuiste -  opvatting komt de continuïteit 
van tal van duurverbintenissen waarbij de 
vennootschap partij is in gevaar. Bovendien 
zou in deze opvatting de vennootschap of 
haar vennoten geacht kunnen worden hun 
onderneming gestaakt te hebben. Dat zou 
betekenen dat de vennoten of de vennoot
schap inkomsten- of vennootschapsbelasting 
moeten betalen over het verschil tussen de 
boekwaarde van enig vermogensbestand
deel van de vennootschap en de veelal hogere 
marktwaarde daarvan.

In de praktijk bestaat een grote 
behoefte aan de mogelijkheid 
ook een personenvennootschap 
te splitsen of met een 
andere personen- of 
kapitaalvennootschap te fusere
Ook het omzetten van een personenvennoot
schap in een NV of BV is lastig. Een perso
nenvennootschap kan zich niet met behoud 
van haar identiteit omzetten in een kapitaal
vennootschap: de faciliteit van artikel 2:18 
BW, waarin wordt bepaald dat en hoe een 
rechtspersoon zich in een andere rechtsvorm 
kan omzetten zonder dat het bestaan van de 
rechtspersoon daardoor wordt beëindigd, geldt 
naar de heersende leer niet voor personen
vennootschappen.2" Teneinde te bereiken dat 
de onderneming die wordt gedreven in de 
vorm van een personenvennootschap wordt 
gecontinueerd in de rechtsvorm van een NV of 
BV, is een samenstel van rechtshandelingen 
nodig: de vennoten ontbinden de personenven
nootschap, richten vervolgens een NV of BV 
op waarin ieder van hen als aandeelhouder 
deelneemt en brengen de onderneming van 
de personenvennootschap in in de NV of BV

http://www.kuk.nl
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ter storting op de door deze aan ieder van hen 
uit te geven aandelen, waarbij voor elk tot de 
onderneming behorend goed de in Boek .'3 BW 
voorgeschreven leveringsfaciliteiten in acht 
dienen te worden genomen.31 Het moge duide
lijk zijn dat dit een omslachtige, kostbare en 
foutgevoelige methode is om tot het gewenste 
resultaat te komen.

Evenmin kan een personenvennootschap 
gebruik ma ken van de wettelijke regeling 
omtrent de juridische fusie of de juridische 
splitsing: die staat ingevolge, artikel 2:308 
BW slechts open voor de N V. BV, vereniging, 
stichting, coöperatie en onderlinge waar
borgmaatschappij. In de praktijk bestaat een 
grote behoefte aan de mogelijkheid ook een 
personenvennootschap te splitsen of met een 
andere personen- of kapitaalvennootschap 
te fuseren. Wreliswaar kan een met fusie of 
splitsing vergelijkbaar resultaat worden 
bereikt, maar daarvoor is een gecompliceerde 
combinatie van rechtshandelingen nodig.
In geval van fusie moet een nieuwe perso
nenvennootschap worden aangegaan door 
alle vennoten van de bestaande, te fuseren 
personenvennootschappen. Daarin brengen zij 
alle vermogensbestanddelen van de bestaande 
personenvennootschappen in, waarbij voor 
elk vermogensbestanddeel de in Boek 3 BW 
voorgeschreven leveringsvereisten in acht 
moeten worden genomen. Ten slotte worden 
deze bestaande personenvennootschap
pen geliquideerd. Een splitsing kan op een 
vergelijkbare wijze worden gerealiseerd, door 
twee nieuwe personenvennootschappen aan 
te gaan en daarin de vermogensbestanddelen 
van de te splitsen personenvennootschap in te 
brengen en daarna deze laatste te ontbinden 
en vereffenen.32 Het moge duidelijk zijn dat 
dit geen gelijkwaardig alternatief is voor een 
juridische fusie of splitsing.

Het verbod op de societas 
leonina kan vervallen
3.8 ‘Societas leonina'
Onder een sucietas leonina wordt verstaan 
een personenvennootschap die zo is opgezet, 
dat één of meer vennoten geen recht of reëel 
uitzicht hebben op een deel van de winst.
Een dergelijke vennootschap is naar huidig 
recht ingevolge 7A:1672 BW nietig. Het is 
twijfelachtig of dit verbod nog een redelijk 
doel dient, terwijl er in de praktijk grote 
behoefte bestaat aan de mogelijkheid om een 
personenvennootschap zo op te zetten dat 
een of meer vennoten afzien van enig winst-

deel. Dat blijkt ook uit de antwoorden op een 
questionnaire die in 2011 door het aan de 
VU verbonden Zuidas Instituut voor Finan
cieel Recht en Ondernemingsrecht (‘ZIFO’) is 
verzonden.33 Van belang is in dit verband dat 
het krachtens artikel 2:216 lid 7 BW bij de 
BV wel mogelijk is statutair te voorzien in de 
uitgifte van winstrechtloze aandelen.34 Qua 
inrichtingsvrijheid wordt de personenvennoot
schap hier dus ingehaald door de BV. Gelet op 
dit alles kan het verbod op de societas leonina 
vervallen.35

Er blijft nog veel te wensen 
over in het recht ter zake van 
de personenvennootschap.
Voor een deel zouden de 
thans bestaande knelpunten 
kunnen worden verholpen 
door de Hoge Raad

4 R echter of wetgever?
Uit hot -  niet uitputtende -  overzicht onder 3 
hierboven blijkt dat er nog veel te wensen 
overblijft in het recht ter zake van de perso
nenvennootschap. Voor een deel zouden de 
thans bestaande knelpunten kunnen worden 
verholpen door de Hoge Raad, in het bijzonder 
wanneer deze knelpunten voortvloeien uit 
onduidelijkheden in de bestaande wettekst.
Te denken is aan de vraag of een commandi
taire vennoot goederenrechtelijk medegerecb- 
tigd kan worden tot de vennootschappelijke 
gemeenschap zonder het beheersverbod te 
overtreden, en de vraag of de identiteit van 
een personenvennootschap behouden blijft 
ingeval bijvoorbeeld een v.o.f. een c.v. wordt 
of andersom. Daartoe is dan wel vereist dat 
de Hoge Raad de gelegenheid krijgt zich over 
dit soort vragen uit te laten. Dat kan de Hoge 
Raad zelf niet bepalen: hij is afhankelijk 
van wat hem wordt voorgelegd. In zoverre 
kan hij geen eigen beleid voeren. De relatief 
nieuwe mogelijkheid om prejudiciële vragen 
aan de Hoge Raad voor te leggen levert in 
dit verband weinig op. Voor deze optie komen 
blijkens artikel 392 lid 1 Rv alleen zaken in 
aanmerking, waarin een rechtsvraag beant
woording behoeft die rechtstreeks van belang 
is voor (a.) een veelheid aan vorderingsrechten 
die gegrond zijn op dezelfde of soortgelijke 
feiten en uit dezelfde of soortgelijke samen
hangende oorzaken voortkomen (‘massavor- 
deringen’), of (b) de beslechting of beëindiging

31 Tervoort, Het Nederlandse 
personenvennootschaps
recht 2015, nr. 7.6.2.

32 Uitgebreider: Tervoort, Het 
Nederlandse personenven
nootschapsrecht 2015,
nr. 7.6.3.

33 W.J.M. van Veen, ‘Praktijk
onderzoek personenven
nootschappen: resultaten, 
analyse en oplossingsrich
tingen’, in: Postmoderne 
rechtsvormen (ZlPO-reeks, 
deel 8), Deventer: Khmer 
2013, p. 34-35.

34T.A. Keijzer, ‘De sodetas 
leonina en het winstrecht
loze BV-aandeel vergele
ken’, Ondernemingsrecht 
2014/57.

35 Aldus ook W.J.M. van Veen, 
‘Verbetering of verrora- 
meling van het vennoot
schapsrecht’, TvOB 2010, 
p. 56, T.P. van Duuren,
‘To be or not to be: that is 
the question’, TvOB 2011, 
p. 48, H. Koster, ‘Innovatie 
in het ondernemingsrecht’, 
NJB 2012/1362, p. 1639,
H. Koster, ‘Herziening 
personenvennootschappen: 
Nieuwe ronde, nieuwe kan
sen?’, WPNR 2012/6941, 
p. 594-595, Keijzer 2014.
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van talrijke andere uit soortgelijke feiten 
voortvloeiende geschillen, waarin dezelfde 
vraag zich voordoet. Vragen op het terrein van 
het personenvennootschapsrecht zullen niet 
licht aan een van deze eisen voldoen.

Een nieuwe regeling van 
dc personenvennootschap 
is broodnodig, en de meest 
gerede partij om dat op zich te 
nemen is de formele wetgever

discrepantie tussen de tekst van de wet en 
het geldend recht ter zake van de personen
vennootschap alleen maar wordt vergroot. 
Daarbij komt dat veel van de bestaande knel
punten nief door de Hoge Raad te repareren 
zijn, omdat ze nu eenmaal voortvloeien uit de 
wet zoals die thans luidt, Te denken is bijvoor
beeld aan de hierboven beschreven onmoge
lijkheid een personenvennootschap in een 
kapitaalvennootschap om te zette n. ’0 Deze 
knelpunten kunnen alleen door de wetgever 
uit de weg worden geruimd.

36 Zo ook P.P.D. Mathey-Bal, 
De positie van de vennoot
schap onder firma (diss. 
Groningen; IVO-reeks, 
deel 97), Deventer: Wolters 
Kluwer 2016, p. 239.

Bovendien heeft rechterlijk activisme op dit 
vlak het paradoxale effect dat weliswaar het 
personenvennootschapsrecht wordt verduide
lijkt, maai’ de hierboven onder 1 beschreven

5 Conclusie
Ren nieuwe regeling van de personenvennoot
schap is broodnodig, en de meest gerede partij 
om dat op zich te nemen is de wetgever.


