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De eenmanszaak is een verzameling van zaken en vermogensrechten. 

Hoe deze rechtsvorm past in het stelsel van het privaatrecht is onduidelijk. 

Al eeuwenlang wordt de rechtsvraag of de eenmanszaak een goed 

is bediscussieerd in de rechtswetenschap. Deze vraag speelt als de 

eenmansondernemer een huwelijksgemeenschap aangaat of beëindigt, 

overlijdt, zijn recht op de onderneming overdraagt of inbrengt in een 

personenvennootschap of BV, of als hij zijn recht op de onderneming financiert.

In dit onderzoek wordt nagegaan of het recht op de onderneming een goed is in 

de zin van artikel 3:1 BW en wat de rechtsgevolgen daarvan zijn. De auteur geeft 

een volledig beeld van deze discussie. Ook komt zij door gebruik te maken van 

dogmatiek en rechtsvergelijking tot een ander antwoord dan de heersende leer 

op deze maatschappelijk relevante rechtsvraag. Zij pleit voor erkenning van het 

recht op de onderneming als vermogensrecht.
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1 Inleiding

1.1 Introductie

‘(…) het is reeds lang een strijdvraag in de rechtsgeleerde wereld of een “zaak’’ in de zin
van handelszaak, onderneming, ook naar burgerlijk recht mag gelden als een zaak, als een
eenheid, vatbaar voor verkoop, verpanding, vruchtgebruik, enz.’ (…) ‘Het is zover gegaan,
het merk, de handelsnaam, het werk van letterkunde of kunst en de uitvinding als voorwer-
pen van recht te erkennen; maar die ongrijpbare handelszaak…?’, verzuchtte Gerbrandy
in 1954.1 Zeventig jaar na deze verzuchting wordt anno 2021 over de eenmanszaak nog
steeds gediscussieerd. De eenmanszaak is een verzameling van zaken en vermogensrechten.
In de opzet van het privaatrecht is de centrale vraag of die verzameling één goed is. Hoe
de eenmanszaak past in het stelsel van het privaatrecht is nog steeds onduidelijk. De vraag
is of het recht op de onderneming kwalificeert als één goed. Deze vraag speelt als de een-
mansondernemer een huwelijksgemeenschap aangaat of beëindigt, overlijdt, zijn recht op
de onderneming overdraagt of inbrengt in een personenvennootschap of BV of zijn recht
op de onderneming financiert. De onbeantwoorde vraag naar de eenmanszaak als goed
bemoeilijkt het oplossen van rechtsvragen bij deze onderwerpen. Dat een antwoord is
uitgebleven, is daarnaast opmerkelijk, omdat de ambachts- en handelsgeoriënteerde eco-
nomie met een agrarische basis van begin twintigste eeuw heeft plaatsgemaakt voor een
op dienstverlening gerichte economie, die wordt gekenmerkt door veel eenmanszaken.

Er bestaan vele typen eenmanszaken. Men kan bijvoorbeeld denken aan de whizzkid die
in zijn garage een nieuw computerprogramma bouwt, de vele kinderdagverblijven, hore-
cagelegenheden, juwelierszaken, bouwvakkers, schoonheids-, manicure- en pedicurespe-
cialisten, eenpitters in de advocatuur, het notariaat, of de accountancy, freelancejournalisten,
boeren, glazenwassers enzovoorts.

Dat de vraag naar de plaats van de eenmanszaak in het stelsel van het privaatrecht nog
steeds een actueel onderwerp is, bleek opnieuw in 2005 bij de behandeling van het inge-
trokken Oud-Wetsvoorstel Personenvennootschappen in de Eerste Kamer.2 De minister

1 S. Gerbrandy, Zaken zijn zaken! Of niet?, rede VU, Zwolle 1954, p. 1.
2 Het ingetrokken Oud-Wetsvoorstel Personenvennootschappen is het tweede wetsvoorstel over het perso-

nenvennootschapsrecht dat de afgelopen decennia is verschenen. Het eerste wetsvoorstel over het personen-
vennootschapsrecht stamt uit 1972 en is ontworpen door prof. mr. W.C.L. van der Grinten. Dit eerste
wetsvoorstel komt verder niet ter sprake in deze studie. Het tweede stamt uit 2002 en is ontworpen door
prof. mr. J.M.M. Maeijer. Het tweede wetsvoorstel is ten tijde van de behandeling in de Eerste Kamer door
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stelt over de financiering voor de eenmanszaak dat terughoudendheid bij het erkennen
van het afgescheiden vermogen voor eenmanszaken geboden is vanwege fraudegevoelig-
heid.3 Deze fraudegevoeligheid bestaat er volgens de minister uit dat de privéschuldeiser
beschermd moet worden tegen een al te royale inbreng in het ondernemingsvermogen
door de ondernemer.4 In geval van erkenning van een afgescheiden vermogen bij de een-
manszaak hebben zaaksschuldeisers immers voorrang boven de privéschuldeisers bij verhaal
op het ondernemingsvermogen. Een royale inbreng in het ondernemingsvermogen door
de ondernemer is dus ten nadele van de privéschuldeiser. De minister laat zich niet uit
over de vraag of de erkenning van een afscheiden vermogen bij de eenmanszaak ook een
voordeel voor de privéschuldeiser kan opleveren. Daarbij kan de privéschuldeiser een
voordeel hebben als de waarde van het recht op de onderneming uitstijgt boven de waarde
van de afzonderlijke onderdelen van de onderneming en er dus sprake is van goodwill. De
minister gaat aan de vraag hoe het recht op de onderneming past in het stelsel van het
privaatrecht voorbij en meent dat een onderzoek naar het recht op de onderneming niet
nuttig is.5 Dat lijkt niet in overeenstemming met de hoeveelheid eenmanszaken in de
praktijk. Alleen al in Nederland gaat het om ruim 1.000.000 ondernemingen.6 Dat recht-
vaardigt dat een onderzoek naar de eenmanszaak wenselijk en nuttig is, juist omdat al die
eenmansondernemers geconfronteerd worden met de onduidelijkheid over de plaats van
het recht op de onderneming in het stelsel van het privaatrecht. Zo’n onderzoek vergt niet
een zeer omvangrijke en ingewikkelde operatie, want in de aanloop naar het BW is er al
veel over nagedacht en is de eenmanszaak zelfs opgenomen in een voorstel (artikel 3.1.1.11
ONBW) over de onderneming in het stelsel van het privaatrecht. In zekere zin was het
BW ‘pasklaar’ gemaakt voor de eenmanszaak, in de eerste plaats door de wetgever zelf en
door de doctrine die zich sinds de negentiende eeuw al bezighield met de plaats van het

de wetgever ingetrokken. Ik noem het tweede wetvoorstel in deze studie “Oud-Wetsvoorstel Personenven-
nootschappen”. Het derde wetsvoorstel is in de vorm van een ambtelijk voorwerp op 21 februari 2019 ver-
schenen. Dit derde wetsvoorstel is gebaseerd op het rapport van de werkgroep Personenvennootschappen
onder voorzitterschap van prof. mr. M. van Olffen. Ik noem het derde wetsvoorstel in deze studie “Nieuw-
Wetsvoorstel Personenvennootschappen”.

3 EK 2005/06, Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek, 28746, nr. C, p. 1-3 en
EK 2006/07, Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek, 28746, nr. E, p. 1-5.

4 In gelijke zin J. de Ruiter, Beschouwingen over de algemeenheid van goederen in het Ontwerp-Burgerlijk
Wetboek, dissertatie Utrecht, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1963, p. 70.

5 In dat kader maakt de minister de eenmanszaak tot een bijzondere figuur door een verschil te creëren tussen
afzondering van zaaksvermogen door de eenmansondernemer en inbreng in gemeenschap door vennoten
van een personenvennootschap. “Dit laatste [lees: fraudegevoeligheid] zou zich bij een eenmanszaak, waar
de ondernemer zaken niet in gemeenschap brengt doch slechts zou afzonderen van zijn privévermogen,
inderdaad kunnen voordoen.”, aldus de minister. EK 2006/07, Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap)
van het Burgerlijk Wetboek, 28746, nr. E, p. 4.

6 Zie paragraaf 2.2. Zie ook N.G.L. Timmermans, P.M. de Jong-’t Hart, D. Snel, M. Mooibroek en W.H.J.
Verhoeven, Internationale benchmark ondernemerschap, EIM Zoetermeer augustus 2008, p. 11. Zie ook
Europese Commissie, Enterprises in Europe, 6th report, Luxembourg 2001.
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recht op de onderneming in het stelsel van het privaatrecht. Deze aanknopingspunten, de
overvloed aan publicaties en de enorme aandacht voor het onderwerp in het verleden,
bieden een goed houvast voor het ontwerp van een regeling van de kernelementen van de
eenmanszaak ten behoeve van klein- en als eenmanszaak gestarte grootbedrijven. In de
Memorie van Toelichting van het recent verschenen Nieuw-Wetsvoorstel Personenven-
nootschappen rept de minister echter niet meer over het onderwerp van de eenmanszaak.
In artikel 819 BW Nieuw-Wetsvoorstel Personenvennootschap wordt bijvoorbeeld de
overgang onder algemene titel van het vermogen van de vennootschap door de enig
overblijvende vennoot geïntroduceerd bij uittreding van de overige vennoten.7 De door
de minister niet-behandelde vraag in de Memorie van Toelichting is of hier sprake is van
overdracht van het recht op de onderneming. De vraag naar de plaats van de eenmanszaak
in het stelsel van het privaatrecht is dus nog steeds actueel in het Nieuw-Wetsvoorstel
Personenvennootschappen. Ik onderzoek in deze studie de kwalificatie van het recht op
de onderneming als één goed en de rechtsgevolgen van de erkenning van het recht op de
onderneming naar geldend recht.

1.1.1 Probleemstelling

Voor een goed begrip van de problemen rond de kwalificatie van de eenmanszaak is het
volgende van belang. Het gaat in dit onderzoek om de onderneming als eenheid in het
vermogen van de ondernemer, dat wil zeggen een algemeenheid van de tot de onderneming
door de ondernemer bestemde goederen en schulden ofwel een universitas iuris. De uni-
versitas iuris is afkomstig uit het Romeinse recht, al wordt ook betoogd dat deze figuur al
in eerdere rechtsstelsels voorkwam.8 Haar voornaamste kenmerk is de individualiteit van
het vermogen.9 De onderneming bezit geen rechtspersoonlijkheid.10 Zij vertoont wel enige
gelijkenis met de rechtspersoon, maar verschilt hierin van de rechtspersoon “dat er niet
een afzonderlijk rechtssubject is, waaraan de algemeenheid toebehoort maar dat zij toekomt
aan rechtssubjecten, die reeds, ook afgezien van dit afgescheiden vermogen, als zodanig
worden erkend”, aldus Meijers.11 Onder de onderneming worden dus de vermogensrechten,
zaken, schulden en rechtsbetrekkingen van de eenmansondernemer verstaan. De onder-
neming bezit als geheel voldoende individualiteit en vormt een doelbestemd vermogen.

7 MvT bij het Ambtelijk Voorontwerp 21 februari 2019, WetModernisering Personenvennootschappen, p. 72-
73.

8 Zie J. de Ruiter, Beschouwingen over de algemeenheid van goederen in het ontwerp-burgerlijk wetboek, dis-
sertatie Utrecht, Tjeenk Willink Zwolle 1963.

9 Zie K.W.H. van Lidth de Jeude, De “Zaak” (Affaire), dissertatie Utrecht, J. van Druten Utrecht 1888, p. 4-
5.

10 Toelichting Meijers op het ONBW, Boek 3, p. 170.
11 Toelichting Meijers op het ONBW, Boek 3, p. 170.
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Omdat haar samenstelling voortdurend wijzigt, is zij een ongoing business venture. De
vermogensrechten, zaken, schulden en rechtsbetrekkingen die tot de onderneming behoren,
kunnen alle mogelijke zijn.12 Nadat hij verondersteld had dat het bekend was wat zoal
onder de onderneming verstaan kan worden, omschrijft de wetgever in 1934 bij artikel 2
oud Handelsregisterwet: ‘Onder zaak verstaat deze wet elke onderneming, waarin eenig
bedrijf door wien ook wordt uitgeoefend’.13 Met ‘zaak’ doelde hij hier niet op het privaat-
rechtelijke begrip ‘zaak’, maar op het handelsrechtelijke begrip, waardoor de omschrijving
een circulair karakter had.

Volgens de wetgever waren de voordelen van de universitas iuris de eenvoudige overdracht
en verpanding van de onderneming omdat veranderingen in de samenstelling van de
eenmanszaak niet van belang zijn, en de erkenning van de goodwill bij overdracht en ver-
panding.14

De probleemstelling luidt:

Is het recht op de onderneming een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6
BW en welke rechtsgevolgen heeft die kwalificatie voor overdracht, overgang
en vestiging of executie daarvan?

De vraag is daarbij of het recht op de onderneming per definitie leidt tot een afgescheiden
vermogen als het gekwalificeerd wordt als rechtsobject. In de literatuur en jurisprudentie
is deze probleemstelling vaak besproken maar zonder eenduidige en soms met tegenstrijdige
antwoorden. In zijn arrest van 1916 bepaalt de Hoge Raad bijvoorbeeld dat de onderneming
géén onlichamelijke zaak is, terwijl hij in zijn Dagblad van Gouda-arrest van 1925 de
handelsnaam in verbinding met de onderneming voor overdracht vatbaar verklaart. De
Hoge Raad overweegt in 1916 als volgt: ‘dat voorts – welke min of meer ruime beteekenis
ook in het dagelijksch verkeer moge worden gehecht aan het begrip “handelszaak” en
hetgeen al of niet daartoe zou behooren, en hoe onbeperkt ook de vrijheid moge zijn
dienaangaande overeenkomsten te treffen – eene zogenaamde “handelszaak” in den zin
der wet niet is eene zaak voor verkoop en levering vatbaar…’.15 In 1925 overweegt hij
daarentegen: ‘.(…) dat volgens artikel 2 der Handelsnaamwet, S. 1921 nr. 842, de handels-

12 Zie J. de Ruiter, De algemeenheid van goederen in het gewijzigd ontwerp-Boek 3 B.W, in: WPNR 5179 1972,
p. 291.

13 Zie voor kritiek op het vaag omschreven begrip Asser-Scholten, Mr. C. Asser’s handleiding tot de beoefening
van het Nederlandsch recht, Zakenrecht, Tjeenk Willink Zwolle 1945, p. 9. Zie ook B. Wessels, Beroep, bedrijf
en onderneming, rede VU, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1989.

14 TK 1952-1953, Nota over het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 2846 nr. 2, p. 10-11.
15 HR 29 juni 1916, NJ 1916/866.

18

De plaats van de eenmanszaak in het stelsel van het privaatrecht



naam alleen kan worden overgedragen in verbinding met de handelszaak, die onder dien
naam wordt uitgeoefend, en dat de mede gevraagde overgifte van papieren enz. niet is de
overdracht van de handelszaak.’16

Voor 1992 onderzochten velen de onderneming.17 In 1992 werd het toen nieuwe begrip
vermogensrecht ingevoerd in het BW. De vraag die ik beantwoord, is hoe het recht op de
onderneming geduid moet worden in het normatieve begrippenstelsel van het in 1992
ingevoerde privaatrecht. Ook naar de vraag of het recht op de onderneming of de onder-
neming in dit nieuwe begrippenstelsel past, is onderzoek verricht.18

Intussen heeft de Hoge Raad in het IJsseloevers Notarissen-arrest over de verkoop van de
eenmanszaak bepaald dat het non-conformiteitsbeginsel van artikel 7:17 BW is geschonden
als de overgedragen onderneming wat betreft de goodwill, en niet slechts wat betreft de
afzonderlijke onderdelen van de onderneming, niet beantwoordt aan wat de koper op
grond van de overeenkomst mocht verwachten. De Hoge Raad kwalificeert de goodwill
als de meerwaarde van de onderneming in één geheel.

Het gaat hier om de verkoop van een onderneming, waarbij partijen voor de
bepaling van de koopsom rekening hebben gehouden met de aan de onderne-
ming verbonden goodwill (meerwaarde) doordat zij een waarde aan de
onderneming hebben toegekend die uitgaat boven de som van de individueel
gewaardeerde activa en passiva. In een dergelijk geval kan een tekortkoming
in de nakoming van de overeenkomst ook bestaan als de overgedragen onder-
neming (niet wat betreft de activa maar) wat betreft de goodwill niet beant-
woordt aan wat de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten
(art. 7:17 BW).19

Frappant is dat heden ten dage vele handboeken stellen dat het recht op de onderneming
of de onderneming in het Nederlandse recht niet wordt erkend als rechtsobject. In de
Nederlandse literatuur en jurisprudentie is immers nooit overeenstemming ontstaan over

16 HR 31 december 1925, NJ 1926/374.
17 Vergelijk F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink 1970.
18 M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017; M.J.G.C. Raaijmakers, Het

begrip onderneming in het privaatrecht, in: M.J.G.C. Raaijmakers & L.C.A. Verstappen Onderneming en
overdracht onder algemene titel, preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’, Tjeenk Willink Deventer
2002, p. 3-40; M.J.G.C. Raaijmakers, Het ondernemingsrecht, Kluwer Deventer 2006; J.B. Huizink, De
onderneming in boek 3 BW?, in: WPNR 6249 1996; J.B. Huizink, Een adequaat vehikel? Gedachten over de
onderneming in het recht, oratie VU, Kluwer Deventer 2001.

19 HR 8 juli 2011,NJ 2013/256 m.nt. Hijma, JOR 2012/312 m.nt. Biemans,AA 2012/118 m.nt. Raaijmakers/Boui-
chi.
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de rechtsfiguur onderneming.20 De literatuur en rechtspraak worden juist gekenmerkt
door verdeeldheid. Tweehuyzen neemt zelfs de afwijzing van de algemeenheid van goederen
en schulden als rechtsobject als beginpunt van haar onderzoek naar het uniciteitsbeginsel.21

Zij concludeert dat de erkenning van de onderneming als rechtsobject in strijd is met dit
uniciteitsbeginsel.22

1.1.2 Invalshoek van deze studie: het recht op de onderneming

In deze studie is ervoor gekozen de kwalificatie van de eenmanszaak te onderzoeken vanuit
het recht op de onderneming. Het is de vraag of dit recht op de onderneming een vermo-
gensrecht in de zin van artikel 3:6 BW is. Ik onderscheid dus het recht op de onderneming
van de onderneming zelf.

Deze studie verschilt hiermee van eerder onderzoek op dit terrein.23 In het Ontwerp-NBW
focuste Meijers zich bijvoorbeeld op de onderneming als rechtsobject. Hetzelfde geldt voor
de meer recente studies van Verstappen en Tweehuijzen.24

Met ‘onderneming’ doel ik op het voorwerp van het object. De onderneming valt uiteen
in het vermeende rechtsobject (het recht op) en het voorwerp daarvan (de onderneming,
oftewel de algemeenheid van goederen en schulden) op gelijke wijze als het recht op de
roerende zaak of het recht op de onroerende zaak.25 Het recht op de onderneming is dus
het rechtsobject op het voorwerp onderneming.

20 H.J. Snijders & E.B. Rank-Berenschot, Goederenrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, nr. 59; W.H.M.
Reehuis & A.H.T. Heisterkamp, Goederenrecht, Wolters Kluwer Deventer 2012, nr. 16.

21 Het uniciteitsbeginsel houdt volgens Tweehuyzen in dat goederenrechtelijke rechten slechts op één object
kunnen rusten, althans niet op twee of meer tegelijk. V. Tweehuyzen, Het uniciteitsbeginsel in het goederen-
recht, dissertatie Nijmegen, Wolters Kluwer Nijmegen 2016, p. 5.

22 V. Tweehuyzen, Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht, dissertatie Nijmegen, Wolters Kluwer Nijmegen
2016, p. 77-146. Het bestaan van een uniciteitsbeginsel in het privaatrecht lijkt ook in Tweehuyzen’s visie
discutabel, want zij benoemt zelf ook uitzonderingen op dit beginsel, namelijk het aandeel in het verzamel-
depot uit de Wge en het appartementsrecht.

23 Zie echter ook het onderzoek van Raaijmakers over het recht op de onderneming in bijvoorbeeld M.J.G.C.
Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017.

24 L.C.A. Verstappen, Overdracht onder algemene titel, in: M.J.G.C. Raaijmakers en L.C.A. Verstappen,
Onderneming en overdracht onder algemene titel, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’, Tjeenk Willink
Deventer 2002; V. Tweehuyzen, Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht, dissertatie Nijmegen, Wolters
Kluwer Nijmegen 2016.

25 Zie paragraaf 4.4.
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1.1.3 Terminologie

In de literatuur worden verschillende termen gebruikt voor de eenmanszaak: onderneming,
handelszaak, zaak, eenmansonderneming. Deze termen hebben geen vastomlijnde betekenis.
Om misverstanden te voorkomen definieer ik de in deze studie gebezigde termen voor de
eenmanszaak. In deze studie hanteer ik vier termen: eenmanszaak, onderneming(sbegrip),
het recht op de onderneming en (eenmans)ondernemer. De term eenmanszaak gebruik
ik ter aanduiding van de rechtsfiguur. Het recht op de onderneming is als gezegd het ver-
meende rechtsobject en de onderneming het voorwerp daarvan. Omdat het recht en het
voorwerp daarvan in het spraakgebruik vereenzelvigd worden, gebruik ik de term recht
op de onderneming, tenzij het gaat om het vruchtgebruik of pandrecht daarop. Het
vruchtgebruik op het recht op de onderneming noem ik bijvoorbeeld in lijn met het
spraakgebruik het vruchtgebruik op de onderneming. Opgemerkt zij dat ik de onderneming
ook als rechtsobject noem in deze studie, omdat het juridische debat in de wetsgeschiedenis
en de daarop aansluitende literatuur hierover is gegaan. Dit doe ik bijvoorbeeld hierna in
paragraaf 1.2 en in hoofdstuk 2 en 3. Met eenmansondernemer duid ik op het subject. De
eenmansondernemer is gerechtigd tot het recht op de onderneming. De term handelszaak
gebruik ik uitsluitend ter duiding van het in de Belgische wet opgenomen rechtsobject.

1.2 Plaats van de onderneming in het BW

1.2.1 Het ontbreken van een aanduiding van de onderneming in het BW

In de wetsgeschiedenis komt het recht op de onderneming nauwelijks aan bod, maar
veeleer de onderneming als rechtsobject. De wetgever heeft in het BW bewust niet de plaats
van de onderneming bepaald en daarvoor ook geen omschrijving gegeven. Hij heeft de
ontwikkeling van de rechtsfiguur van de onderneming aan de literatuur en rechtspraak
overgelaten.26 Het ontbreken van een ondernemingsbegrip in het BW bemoeilijkt de
kwalificatie van de onderneming. Een voorbeeld hiervan is artikel 3:4 lid 1 BW. Dit arti-
kel bepaalt dat al wat volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt,
bestanddeel is van die zaak. Op het eerste gezicht lijkt deze bepaling van toepassing te
kunnen zijn bij de kwalificatie van de onderneming. Maar hoewel de onderneming een
eenheid is die bestaat uit zaken en vermogensrechten, is de universitas iuris echter geen
hoofdzaak waarvan bestanddelen op grond van artikel 3:4 BW onderdeel uitmaken.27 Naar
Duits recht brengt het Rechtsgesamtheitenprinzip tot uitdrukking dat zaken aan een

26 Nota II, Parl. Gesch., Invoering Boek 3, p. 1026 en 1302.
27 Natrekking en vermenging zijn dus niet van toepassing.

21

1 Inleiding



onderneming ‘zubehören’. Daarmee wordt bedoeld dat de zaken van de universitas iuris
‘sind bewegliche Sachen, die, ohne Bestandteile der Hauptsache zu sein, demwirtschaftlichen
Zwecke der Hauptsache zu dienen bestimmt sind und zu ihr in einem dieser Bestimmung
entsprechenden räumlichen Verhältnisse stehen. Eine Sache is nicht Zubehör, wenn sie im
Verkehre nicht als Zubehör angesehen wird’, § 97 BGB.28 Het gebrek aan een soortgelijke
bepaling in de Nederlandse wet vertroebelt het beeld van de onderneming als eenheid van
zaken en vermogensrechten zonder hoofdzaak. Het bemoeilijkt, kortom, het bepalen van
de plaats van het recht op de onderneming en de onderneming zelf als voorwerp van dat
recht in het BW.

De problematische kwalificatie van de onderneming door het ontbreken van een onderne-
mingsbegrip in het BW is niet beperkt tot het bovenstaande redelijk eenvoudig oplosbaar
voorbeeld. Het erkennen van het Rechtsgesamtheitenprinzip zou de toepassing van arti-
kel 3:4 lid 1 BW al kunnen uitsluiten. De problematische kwalificatie van de onderneming
overstijgt dit redelijk eenvoudig voorbeeld. In het recente verleden is het ontbreken van
een ondernemingsbegrip in het BW door Raaijmakers en Huizink gehekeld.29 Zij bekriti-
seren de rechtsonzekerheid voor de praktijk en concluderen bijvoorbeeld dat deze praktijk
het bij de levering en vestiging van zekerheden nu moet doen zonder steun van de wet.
Die rechtsonzekerheid wordt in belangrijke mate gevoed door de ontwikkeling van de
onderneming in het voorontwerp van het BW, het ONBW. Ondanks dat de onderneming
naar artikel 3.1.1.11 ONBW kwalificeerde als een algemeenheid van goederen en schulden,
was levering daarvan als zodanig in het ONBW niet mogelijk, maar werd levering van de
afzonderlijke ‘bestanddelen’ van de onderneming vereist op de voor ieder bestanddeel
daarvoor geldende wijze.30 Meijers vond dat de algemeenheid van goederen en schulden
wel impliceerde dat de onderneming kon overgaan op een derde als enige van haar
onderdelen niet waren geleverd, zolang maar de hoofdbestanddelen van de algemeenheid
waren geleverd. Zijn opvatting werd overgenomen in het ONBW, opmerkelijk genoeg in
dezelfde bepaling als de stuksgewijze levering van de algemeenheid van goederen en
schulden.31 De Hoge Raad oordeelt in zijn arrest32 van 2004 nog dat zeer strikte naleving
van de afzonderlijke leveringsvereisten bij de overdracht van een algemeenheid van goede-

28 Zie over de overgang en overdracht van de onderdelen van de onderneming L.C.A. Verstappen, Rechtsop-
volging onder algemene titel, dissertatie Nijmegen, Kluwer Deventer 1996, p. 79-86.

29 J.B. Huizink, De onderneming in boek 3 BW?, in: WPNR 1996, p. 897-898; J.B. Huizink, Een adequaat
vehikel? Gedachten over de onderneming in het recht, oratie VU, Kluwer Deventer 2001; M.J.G.C. Raaijmakers,
Het begrip onderneming in het privaatrecht, in: M.J.G.C. Raaijmakers & L.C.A. Verstappen Onderneming
en overdracht onder algemene titel, preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’, Tjeenk Willink Deventer
2002, p. 3-40; M.J.G.C. Raaijmakers, Het ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017.

30 Artikel 3.4.2.9 lid 2 ONBW. Zie hierover paragraaf 2.3.
31 Idem.
32 HR 29 oktober 2004, NJ 2004/673.
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ren en schulden noodzakelijk is en de onderneming niet eenvoudig bij akte kan worden
geleverd. Hij besliste over een geval van inbreng van een onderneming als één geheel in
een BV als volgt:

’s Hofs uitgangspunt dat, ook al behoorden de regresrechten op eisers tot diens
destijds in de vorm van een eenmanszaak uitgeoefende en nadien in een
besloten vennootschap ingebrachte onderneming, die rechten slechts dan ten
gevolge van die inbreng door de besloten vennootschap kunnen zijn verkregen
indien deze aan haar zijn geleverd door een daartoe bestemde akte als bedoeld
in artikel 3:94 BW en mededeling daarvan aan eisers, is juist. Het oordeel van
het hof dat zo’n levering niet heeft plaatsgevonden steunt kennelijk daarop dat
de oprichtingsakte van de besloten vennootschap, waarin de regeling van de
inbreng van de eenmanszaak van de oprichter (verweerder) ter storting op de
aandelen is opgenomen, naar ’s hofs oordeel niet tevens kan worden beschouwd
als de akte bestemd tot levering van de tot de onderneming van verweerder
behorende tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen rechten.33

[onderstreping AB]

Het ontbreken van een kwalificatie van de onderneming leidt er dus toe dat de praktijk
het zonder de mogelijkheid van eenvoudige levering en inbreng van de onderneming moet
doen. Verpanding van de onderneming in één geheel wordt door de heersende leer niet
erkend en vestiging van vruchtgebruik op de onderneming op grond van artikel 3:222 BW
wordt door diezelfde heersende leer afgeraden.34

Ook in Duitsland wordt de kwalificatie van de onderneming en de rechtsgevolgen van die
kwalificatie aan de orde gesteld. Daar ontbreekt het ondernemingsbegrip ook in de wet.35

Wat de plaats van de onderneming in de wet is, is dus niet alleen een Nederlands probleem.

Een uitzondering op het ontbreken van een ondernemingsbegrip in de wet zijn Frankrijk
en België. Anders dan Nederland hebben Frankrijk en België al een eeuw geleden een

33 Idem.
34 Bijvoorbeeld T.J. Mellema-Kranenburg, Vruchtgebruik en vruchtgebruik algemeen, in: I.J.F.A. Vijfeijken

(e.a.), Vruchtgebruik, preadviezen KNB, Koninklijke Vermande Lelystad, 1999.
35 Zie voor Duitsland BGH, Urteil vom 26.10.1959 – KZR 2/59, BGHZ 31, 105 [108f.] en BGH, Urteil vom

13.10.1977 – II ZR 123/76, BGHZ 69, 334 [335f.] Zie daarover Bergjan: “In einem frühen höchstrichterlichen
Urteil, in dem es unter andere mum den Unternehmensbegriff i.S.d. § 1 GWB ging, hatte der BGH festgestellt,
dass das Zivilrecht keinen einheitlichen Unternehmensbegriff kenne und der Unternehmensbegriff des
GWB nicht den gleichen Sinn habe wie der des Unternehmens im Steuerrecht, im Gewerberecht oder im
Handelsrecht.” R. Bergjan, Die Auswirkungen der Schuldrechtsreform 2002 auf den Unternehmenskauf,
Duncker/Humblot Berlin, p. 64.
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wettelijke regeling tot stand gebracht voor met name de overdracht, verpanding en verhuur
van een onderneming, met de bedoeling de financieringsmogelijkheden voor het MKB te
verruimen.36 Maar in de uit het begin van de twintigste eeuw stammende Franse wettelijke
regeling worden wel dwingendrechtelijke elementen bij verpanding voorschreven. Dat
zijn: ‘l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, le clientéle et l’achalandage, le matériel
ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, et généralement les
droit de propriéte industrielle, littéraire ou artistique’.37 Schulden worden in deze wet dus
niet begrepen onder de onderneming, naar Frans recht het fonds de commerce en naar
Belgisch recht de handelszaak geheten, maar zijn facultatieve onderdelen. Het fonds de
commerce en de handelszaak wijken in dit opzicht af van het Nederlandse begrip algemeen-
heid van goederen en schulden. In dit onderzoek zal aandacht worden besteed aan het
recht over de eenmanszaak in Duitsland, Frankrijk en België.

1.2.2 Het maatschappelijk belang bij positionering van het recht op de
onderneming in het BW

In het fiscale stelsel worden inkomsten uit eenmanszaken belast als winst uit onderneming.38

Bovendien is voor de eenmanszaken een pakket aan fiscale maatregelen ingevoerd ter
bevordering van het ondernemerschap.39 Samen maken deze maatregelen het fiscaal aan-
trekkelijk om een eenmanszaak te beginnen. De eenmanszaak is de meest gevoerde
ondernemingsvorm in Nederland. In de afgelopen jaren is er een stijging waarneembaar
van het aantal ZZP’ers, zelfstandigen zonder personeel.

De stijging van het aantal ZZP’ers heeft de arbeidsrechtelijke positie van de zelfstandige
ondernemer op de politieke agenda geplaatst. Het gaat daarbij om vragen over dekking
van risico’s in de persoonlijke sfeer van de ondernemer, zoals arbeidsongeschiktheid, uit-

36 Wetten van 17 maart 1909 relative la vente et au nantissement des fonds de commerce en Loi n. 56-277 du
mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des etablissements artisanaux in Frankrijk
en 25 oktober 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce en 30 april 1951 sur les baux commerciaux
in België. De Belgische wet van 25 oktober 1919 is op 1 januari 2018 herzien en geïntegreerd in de nieuwe
Wet roerende zekerheden, ook wel Pandwet genoemd (wet van 2013-07-11/19). In deze studie zal verwezen
worden naar de tekst van de Pandwet.

37 Zie hierover J.C. van der Steur, Grenzen van rechtsobjecten, dissertatie Nijmegen, Kluwer Deventer 2003,
p. 209.

38 Zie De Jongh die een stijging van 100.000 ZZP’ers in 2007 constateert, waarmee het totaal aantal op ruim
900.000 uitkomt. Hans de Jongh, Groeien op golf van zzp’ers, in: FD 4 augustus 2008. Nederland kent 979.000
ondernemers die fulltime of parttime het ondernemerschap als hoofdactiviteit hebben, zie N.G.L. Timmer-
mans, P.M. de Jong-’t Hart, D. Snel, M. Mooibroek en W.H.J. Verhoeven, Internationale benchmark
ondernemerschap, EIM Zoetermeer augustus 2008, p. 11.

39 Bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.
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kering bij ziekte en pensioenvoorzieningen, maar het gaat uiteraard ook over de mogelijk-
heden tot inbreng, overdracht en overgang van het recht op de onderneming.

In tabel 1 wordt het aantal eenmanszaken dat in 2020 bekend is bij het Centraal Bureau
voor de Statistiek weergegeven.40

Tabel 1

AantalRechtsvorm

1.222.460Eenmanszaak

34.1615Maatschap

167.030Vennootschap onder firma

7.140Commanditaire vennootschap

368.590Besloten vennootschap

1.085Naamloze vennootschap

1.851.165TOTAAL
Bron: CBS (www.opendata.cbs.nl)

De frequentie waarmee de ondernemingsvorm eenmanszaak wordt gekozen en de stijging
van het aantal ZZP’ers onderstrepen het huidige maatschappelijk belang van het onderwerp
van deze studie. Zowel voor deze grootste groep ondernemers als voor de samenleving als
geheel is er een groeiende behoefte aan duidelijkheid en rechtszekerheid over met name
de goederenrechtelijke behandeling van het recht op de onderneming in ons recht. In
hoofdstuk 2 zal dit verder worden toegelicht.

1.2.3 Eenmanszaak en de flex-BV

Op 1 oktober 2012 is de flex-BV ingevoerd.41 Ten opzichte van de situatie van vóór die
datum is een BV nu tegen geringe kosten op te richten. De wet vereist niet meer een
minimumkapitaal van 18.000 euro. De vraag rijst of de eenmanszaak nog een nuttige
rechtsfiguur is, nu de flex-BV tegen weinig kostenbeperking van aansprakelijkheid biedt:
zal de flex-BV de komende tijd niet de eenmanszaak verdrijven? Voor sommigen is het
antwoord op deze vraag van doorslaggevende betekenis voor het belang van de kwalificatie
van de eenmanszaak.42 Ik houd voor het belang van de kwalificatie van de eenmanszaak

40 De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek wijken af van die van de Kamer van Koophandel.
41 Stb. 2012/299, Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht.
42 TK 2006-2007, Wijziging van boek 2 BW in verband met de aanpassing van de regeling voor de besloten

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 31058, nr. 3.
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vast aan het huidige grote aantal eenmanszaken volgens de cijfers. Die cijfers zijn sinds de
invoering van de flex-BV nagenoeg ongewijzigd gebleven; het aantal eenmanszaken is zelfs
licht gestegen.43 Dit gegeven kan een indicatie zijn van de voordelen van een keuze voor
de eenmanszaak in de praktijk boven de flex-BV, maar economisch onderzoek zou verricht
moeten worden om stellingen van die strekking te staven. Deze voordelen van de eenmans-
zaak zouden dan het belang van de beperking van aansprakelijkheid relativeren; deze
voordelen prevaleren boven de beperking van aansprakelijkheid in een flex-BV. Overigens
wordt de beperking van aansprakelijkheid in de flex-BV in de praktijk vaak tenietgedaan.
Banken en leveranciers eisen voor het verkrijgen van krediet of goederen dat de directeur-
grootaandeelhouder zich in privé aansprakelijk stelt. Wat zijn de voordelen van de een-
manszaak boven de flex-BV? Dat is naar mijn mening een bij lage winsten lagere belasting-
druk door de afwezigheid van een dubbele heffing.44 Bij de flex-BV dient men vennoot-
schapsbelasting over de winst van de vennootschap en inkomstenbelasting over het salaris
van de directeur-grootaandeelhouder af te dragen. Bij lage winsten is men minder belasting
verschuldigd in een eenmanszaak. Daarnaast zijn er minder drempels bij het starten van
een eenmanszaak dan een onderneming in de rechtsvorm van de flex-BV. Bij de flex-BV
is een oprichtingsakte vereist en de gang naar de notaris noodzakelijk.45 Hoewel het
minimumkapitaal in de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht is afge-
schaft, is het opmaken van een oprichtingsakte door een notaris niet kosteloos.46

1.3 Doel en methodologie

Het doel van deze studie is om voor de rechtspraktijk en doctrine een bijdrage te leveren
aan de beantwoording van de rechtsvraag of het recht op de onderneming een vermogens-
recht in de zin van artikel 3:6 BW is en welke rechtsgevolgen die kwalificatie heeft voor
rechtshandelingen waarbij het recht op de onderneming het onderwerp is. Ter kwalificatie
van het recht op de onderneming en de vaststelling van de rechtsgevolgen wordt in dit
onderzoek vanuit de hypothese dat de eenmansondernemer een subjectief recht heeft op
de onderneming, gezocht naar de inpassing hiervan in het stelsel van het privaatrecht. Ter
onderbouwing van deze hypothese zal eerst in hoofdstuk 2 de rechtsgeschiedenis van de
eenmanszaak, de parlementaire geschiedenis over artikel 3.1.1.11 ONBW en de argumenten

43 Op 1 januari 2011 telde Nederland 855.481 eenmanszaken. Op 1 januari 2013 waren dat er 727.500, op
1 januari 2014 864.160, op 1 januari 2016 975.485 en op 1 januari 2018 1.077.290.

44 Zie over de eenmansonderneming in de praktijk J.A.G. van Es, Afweging bv of eenmanszaak; tendens in de
tijd, in: Fiscaal ondernemingsrecht 2007 p. 94-103.

45 Zie paragraaf 2.6.3.
46 Op het internet blijkt dat de kosten voor een oprichtingsakte per notaris verschillen van een paar honderd

euro tot een paar duizend euro.
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voor de erkenning van het recht op de onderneming als rechtsobject en vermogensrecht
besproken worden. Het betreft dan met name een bespreking van de rechts- en wetsge-
schiedenis en de literatuur. Daarna zal ten bewijze van deze hypothese in de hoofdstukken
3 tot en met 5 gekeken worden naar het recht op de onderneming als vermogensrecht en
de overdracht, overgang en vestiging, executie en beslag daarvan. De bespreking van het
recht op de onderneming als vermogensrecht valt uiteen in het drieluik van de begrippen
ondernemer, het rechtsobject recht op de onderneming en de rechtsbetrekking tussen de
ondernemer en de verkrijger of pandhouder, vruchtgebruiker, beslaglegger, zijn partner
of tussen zijn erfgenamen.

1.3.1 Het recht op de onderneming als vermogensrecht en overgang,
overdracht en vestiging van beperkte rechten daarop

Ik heb ervoor gekozen om deze studie te focussen op het Nederlandse debat over de kwa-
lificatie van de onderneming. Zoals gezegd zal ik deze kwalificatie uiteindelijk in de
hoofdstukken 4 tot en met 6 benaderen vanuit het recht op de onderneming. Ik heb niet
een rechtsvergelijking van de Nederlandse wet met de wetten in de ons omringende landen
tot uitgangspunt genomen. De reden is dat men voor het verkrijgen van inzicht in de
Nederlandse rechtsfiguur eenmanszaak met alleen kennisneming van de Nederlandse wet
en de wetten in de ons omringende landen niet ver komt. Men loopt tegen een grote en
belangrijke beperking op zoals hierboven in paragraaf 1.1.2 al bleek. Géén enkele bepaling
in het BW regelt de eenmanszaak volledig en uitdrukkelijk. Een studie naar de kwalificatie
van de onderneming of het recht op de onderneming louter gebaseerd op de rechtsverge-
lijking van de Nederlandse wet met de wetten van de ons omringende landen is daarom
niet mogelijk. Om meer inzicht te krijgen in de rechtsfiguur eenmanszaak heb ik de alge-
mene regeling voor overdracht, overgang en financiering van goederen zoals geregeld in
Titel 3.4 BW onderzocht. Ik onderzoek of het recht op de onderneming inpasbaar is binnen
deze algemene regeling voor overdracht, overgang en financiering. Het doel en de strekking
van deze algemene regeling is de wijzen van verkrijging en verlies van goederen te regelen.
Als vermeld valt de bespreking uiteen in het drieluik van de begrippen ondernemer,
rechtsobject het recht op de onderneming en de rechtsbetrekkingen van de eenmanson-
dernemer. Dit drieluik is identiek aan de aard van het subjectief recht in het algemeen.47

Een complicatie bij de kwalificatie van het recht op de onderneming is het begrip vermo-
gensrecht dat voor de vormgeving van financiering, overdracht, verpachting, gemeenschaps-

47 Vergelijk T.H.D. Struycken, De numerus clausus in het goederenrecht, dissertatie Nijmegen, Kluwer
Deventer 2007, p. 118.
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vorming, et cetera bij niet-stoffelijke objecten, zoals het recht op de onderneming is, centraal
staat. In de wet is een omschrijving opgenomen: artikel 3:6 BW geeft een abstracte
omschrijving van het begrip ‘vermogensrecht’. Dat wil zeggen dat de wetgever geen limi-
tatieve opsomming beoogd heeft te geven met de omschrijving van het begrip vermogens-
recht. Het zijn rechten, die

(a) hetzij afzonderlijk hetzij met een ander recht overdraagbaar zijn of,
(b) er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen ofwel,
(c) verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk
voordeel.

Deze omschrijving regelt niet uitdrukkelijk dat het recht op de onderneming een vermo-
gensrecht is. Voor de kwalificatie van het recht op de onderneming als rechtsobject in de
wet heb ik de teleologische interpretatiemethode gebruikt. De teleologische interpretatie-
methode vult leemtes in de wet op daar waar een algemene regeling de materie wel dekt,
maar niet uitdrukkelijk regelt.48 Artikel 3:6 BW dekt de kwalificatie van de eenmanszaak
als vermogensrecht wel, maar regelt niet uitdrukkelijk dat het recht op de onderneming
een vermogensrecht is. Het doel en de strekking van artikel 3:6 BW heeft de wetgever niet
gegeven. Dit feit compliceert het gebruik van de teleologische interpretatiemethode. De
drijfveer voor het gebruik van de teleologische interpretatiemethode is gelegen in het feit
dat er binnen het BW sprake is van een open stelsel voor rechtsobjecten. Een open stelsel
voor rechtsobjecten vergroot de mogelijke kwalificaties van vermogensrechten onder
artikel 3:6 BW. In de literatuur is een ontwikkeling gaande tot aanvaarding van een open
stelsel voor rechtsobjecten.49 Het doel en de strekking van artikel 3:6 BW die ik geef, is om
rechtsfiguren die aansluiten bij wel in de wet geregelde gevallen onder de overdracht,
overgang en financieringsregeling van de wet te laten vallen. Dit zal uitvoerig uiteengezet
worden in paragraaf 4.4. Ik onderzoek of het recht op de onderneming als rechtsobject
kan aansluiten bij wel in de wet geregelde gevallen.

De opzet van de algemene regeling voor overdracht, overgang en vestiging van beperkte
rechten, die gebaseerd is op een wetsysteem, maakt daarnaast het gebruik van de wetsyste-
matische interpretatiemethode mogelijk. De wetsystematische interpretatiemethode zorgt
voor een eenheid tussen de verschillende wetten. Vermogensrechten zijn in de algemene
regeling voor overdracht, overgang en vestiging van beperkte rechten van Titel 3.4 BW
vatbaar voor overdracht, overgang en vestiging van beperkte rechten. Voor de rechtsgevol-

48 W.J. Witteveen, De geordende wereld van het recht, Amsterdam University Press Amsterdam 2003, p. 370.
49 Zie W. Snijders, De openheid van het vermogensrecht, in: Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk recht,

Kluwer Deventer 2002, p. 27-58.
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gen van de kwalificatie van het recht op de onderneming als vermogensrecht is de wetsys-
tematische interpretatie van de algemene regeling voor overdracht, overgang en beperkte
rechten een middel om de eenheid in die regeling te bewaren. Ik onderzoek of de belangen
van zaaks- of privéschuldeisers van de eenmansondernemer niet in de weg staan aan de
wetsystematische interpretatie van de algemene regeling voor overdracht, overgang en
beperkte rechten van Titel 3.4 BW.

Toch vormt rechtsvergelijking een belangrijk onderdeel van deze studie. Het is in deze
studie ook nodig geweest om verschillende buitenlandse bepalingen in verband te brengen
met de Nederlandse algemene regeling voor overdracht, overgang en financiering van
goederen. Het doel is inspiratie en ondersteunende argumenten te vinden voor de inpassing
van het recht op de onderneming in de algemene regeling voor overdracht, overgang en
financiering van goederen. Het meest opmerkelijk is de verstrekkende wijziging van het
Duitse Umwandlungsgesetz (1995) dat zich vooral richt op de dynamiek van ondernemin-
gen en een samenhangende regeling geeft van wijzigingen van rechtsvormen, ook de
“omzetting” van een gehele onderneming.50 Toegestaan wordt om een eenmansonderne-
ming als geheel in te brengen in een kapitaal- of personenvennootschap. Verder valt ook
te wijzen op Oostenrijk.51 Ook daar, namelijk in het op 1 januari 2007 in werking getreden
Unternehmensgesetzbuch (UGB), is het mogelijk gemaakt dat de onderneming als een
geheel wisselt van rechtsdrager.52 België kent sinds 1995 de mogelijkheid tot inbreng door
een natuurlijke persoon van zijn bedrijfstak in een vennootschap. Op 1 januari 2018 is in
België de Wet op de Roerende Zekerheid inwerking getreden.53 De Wet op de Roerende
Zekerheid vervangt de Wet Inpandgeving van de Handelszaak. Met deze wetswijziging is
de oude – naar Frans voorbeeld ontworpen – Wet Inpandgeving van de Handelszaak
gemoderniseerd. Zowel de Franse als Belgische wet voor het fonds de commerce respectie-
velijk de handelszaak komen in deze studie aan bod. Frankrijk kent verder sinds 1 januari
2011 de nieuwe rechtsfiguur EIRL: l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée oftewel
de eenmansondernemer met beperkte aansprakelijkheid waarvan het zaaksvermogen bij
overdracht onder algemene titel kan overgaan.54 In 1994 introduceerde de Franse wetgever
ook de mogelijkheid tot inbreng van een bedrijfstak onder algemene titel, maar deze
mogelijkheid geldt anders dan in België niet voor eenmansondernemers. De inbreng van

50 Gesetz zur Bereinigung des Umwandlungsrecht (UmwBerG) vom 28-10-1994, BGBl. I 1994, S. 3210.
51 Zie H. Krejci (red.), Kommentar zu durch das HaRÄG 2005 eingeführten Neuerungen im Unternehmensge-

setzbuch und im Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung
Wien 2007.

52 Zie § 38 UGB.
53 Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op de roerende

goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, BS 2 augustus 2013, met ingang van
1 januari 2018.

54 Artikel L. 526-6 tot en met 526-21.
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een bedrijfstak onder algemene titel is in Frankrijk beperkt tot handelsvennootschappen.55

Zoals hierboven opgemerkt is het niet mijn doel geweest om een rechtsvergelijkend
onderzoek naar de eenmanszaak en haar buitenlandse evenbeelden te verrichten. De bui-
tenlandse regelgeving wordt in deze studie louter gebruikt om de discussie in Nederland
over de eenmanszaak te voorzien van voorbeelden uit de buitenlandse regelgeving en aan
te tonen dat andere oplossingen en keuzes denkbaar zijn.

1.3.2 Open stelsel voor rechtsobjecten

Bij gebrek aan een regeling van de onderneming in de wet is de functie die ik toeken aan
de algemene regeling voor overdracht, overgang en financiering van goederen bepalend
voor het rechtskarakter van het recht op de onderneming. De functie van die regeling
ontleen ik aan wat Witteveen in zijn boek De geordende wereld van het recht aanduidt als
de autopoietische leer.56 Deze leer houdt in dat de bestaande constructies van het recht in
een wetssysteem worden gebruikt om nieuwe gevallen op te lossen.57 Bij het oplossen van
de nieuwe gevallen worden de bestaande constructies niet gewijzigd. Voor het rechtskarakter
en de rechtsgevolgen van het recht op de onderneming ga ik te rade bij het begrip vermo-
gensrecht van artikel 3:6 BW. Dat begrip heeft in de algemene regeling voor overdracht,
overgang en financiering een richtinggevende functie. Ik ga bij dat begrip uit van een open
begrip. Nieuwe gevallen zouden anders nooit binnen het bestaande systeem opgelost
kunnen worden. Het goederenrecht vormt in beginsel een gesloten stelsel.58 Is er sprake
van een gesloten stelsel van goederenrecht dat in de weg staat aan de erkenning van het
recht op de onderneming als vermogensrecht? De wetgever lijkt de vrijheid van uitleg van
artikel 3:6 BW door het gesloten stelsel van goederenrecht te hebben beperkt. Onder het
begrip vermogensrecht worden gewoonlijk de beperkte rechten en vorderingsrechten alsook
(overdraagbare) aandelen en lidmaatschapsrechten verstaan.59 Maar de zogenaamde
beperking van de vrijheid van uitleg staat sinds de invoering van het BW in 1992 ter dis-
cussie. Snijders pleitte er in 2002 al voor de geslotenheid te beperken tot de rechten als
zodanig (men is niet vrij nieuwe ‘rechten’ te creëren) en wel vrijheid te bieden voor de

55 Artikel L. 236-22, 236-24 en 236-6 Code de Commerce.
56 Zie hierover uitgebreid W.J. Witteveen, De geordende wereld van het recht, Amsterdam University Press

Amsterdam 2003, p. 410.
57 G. Teubner, Recht als autopoietisches System, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1989.
58 T.H.D. Struycken, De numerus clausus in het goederenrecht, dissertatie Nijmegen, Kluwer Deventer 2007.
59 Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV, Vermogensrecht algemeen. Deel IV. Algemeen Goederenrecht, Wolters

Kluwer Deventer 2013, p. 75; Th.F. de Jong, Structuur van het goederenrecht, dissertatie Groningen, Kluwer
Deventer 2006, p. 7-35. De Jong verdedigt dat eigendom ook een, in het oud-BW geheten, onlichamelijke
zaak is.
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erkenning van nieuwe objecten, zoals bijvoorbeeld de domeinnaam.60 Hiermee bepleit hij
niet een algemeen open stelsel voor rechtsobjecten. Hij pleit ervoor nieuwe gevallen binnen
het bestaande systeem van de wet te positioneren. Snijders’ visie komt overeen met die
van de autopoietische leer:

“(…) in een levend rechtstelsel gaat het toch uiteindelijk om de vraag of het
systeem in zijn praktische toepassing tot het gewenste resultaat leidt en of het
zich verder laat ontwikkelen op een wijze die aan de behoeften van de praktijk
tegemoet komt.”61

Ik onderschrijf Snijders’ visie en beschouw het stelsel van het goederenrecht niet geheel
gesloten.62 Bovendien stuit men bij het toekennen van een volledig gesloten karakter aan
het goederenrecht op een complexiteit in de wet. Om ingevolge artikel 3:83 lid 3 BW te
kunnen overdragen moet er sprake zijn van een goed. Maar om van een vermogensrecht
te kunnen spreken, is in artikel 3:6 BW een van de mogelijke eisen dat dit overdraagbaar
is. Artikel 3:6 jo 3:83 lid 3 BW lijkt tot een circulair probleem te leiden. Om het hoofd te
bieden aan dit probleem in de wet moet aan artikel 3:6 BW wel een open karakter worden
toegekend en moet het stelsel van goederenrecht niet volledig gesloten worden geacht. Het
was Meijers die de eenmanszaak met zijn wetsontwerp voor het Ontwerp-NBW inbedde
in de structuur van het goederenrecht in de huidige wet. Bovendien liet de wetgever zelf
in 1983 de ontwikkeling van de eenmanszaak aan de literatuur over.63 Hij riep in 2007 op
tot een onderzoek.64 De functie die ik dus toeken aan de algemene regeling voor overdracht,
overgang en financiering is naar mijn mening het faciliteren van de wetgever en de recht-
spraak met een instrument voor de inbedding van nieuwe rechtsfiguren in het privaatrech-
telijk rechtssysteem. Door de inbedding in het privaatrechtelijk rechtssysteem zijn de
argumenten in deze studie vaak ook dogmatisch van aard, welke wijze van argumentatie

60 Zie W. Snijders, De openheid van het vermogensrecht, in: Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk recht,
Kluwer Deventer 2002, p. 27-58; W. Snijders, Ongeregeldheden in het vermogensrecht, in: WPNR 6607-6608
2005, p. 79-85 en 94-102. Zie eerder Th.C.J.A. van Engelen, Vermogensrechten op onstoffelijke goederen:
overdraagbaarheid naarNBW, in: NJB 1991, p. 431-435. Zie ook Th. C.J.A. van Engelen, Presentatiebescher-
ming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten, dissertatie Leiden, Kluwer Deventer 1994; Th.C.J.A.
van Engelen, Vermogensrechten op onstoffelijke goederen, in: NJB 2001, p. 333-338; Th.C.J.A. van Engelen,
Onverkoopbare vermogensrechten. Artikel 3:83(3) BW nader beschouwd, Kluwer Deventer 2003.

61 W. Snijders, Ongeregeldheden in het vermogensrecht (I), in: WPNR 6607 2005, p. 83.
62 Zie paragraaf 4.4.
63 Nota II, Parl. Gesch., Invoering Boek 3, p. 1026 en 1302.
64 EK 2006-07, Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek, 28746, nr. E, p. 3. De

vaste commissie voor justitie herinnert de minister in 2011 aan deze toezegging, zie EK 2010-2011,Aanpassing
van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet
titel 7.13 BurgerlijkWetboek), 31065 B, p. 5. De minister trekt in 2011 het Oud-Wetsvoorstel Personenven-
nootschappen in en komt zijn toezegging niet na, zie EK 2010-2011, Brief van de minister van veiligheid en
justitie van 13 september 2011, 31065 C.
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frequent gebruikt wordt in de literatuur maar volgens Schoordijk steeds minder.65 Deze
inbedding is in de privaatrechtelijke rechtspraak voorts geen onbekende gezien bijvoorbeeld
het arrest van de Hoge Raad over het bestaansrecht van de stichting zonder een wettelijke
regeling.66

1.4 Afbakening

Een aantal onderwerpen valt buiten het bestek van deze studie. In de eerste plaats wordt
de beperking van aansprakelijkheid niet besproken. In de tweede plaats wordt de vraag of
de eenmanszaak als rechtspersoon kan worden aangemerkt niet beantwoord, enkel of de
eenmanszaak gelijkenis toont met de rechtspersoon. In de derde plaats gaat het niet om
de gelijkenis en het verschil tussen de eenmanszaak, personenvennootschap en BV. Naar
mijn mening kan een dergelijke vergelijking ook niet gemaakt worden zolang een helder
begrip van de eenmanszaak ontbreekt. Daargelaten de kosten en complicaties om
‘gedwongen’ een Boek 2-kapitaalvennootschap of Boek 7-vennootschap in te zetten in de
materie die in de eerste plaats behoort tot boek 3 BW (overgang, overdracht, goed, beperkte
rechten), blijven de kernvragen van de eenmanszaak dan onbesproken en ongeregeld.67

Historisch zijn deze handelsrechtelijk van aard, maar uiteindelijk in het BW tot civielrech-
telijke materie geworden. Alvorens men toekomt aan een keuze voor de Boek 2-kapitaal-
vennootschap of Boek 7-personenvennootschap, dienen de kernvragen van de eenmanszaak
blootgelegd te worden.68 Pas dan kan blijken welke maatregelen de eenmansondernemer
van dienst kunnen zijn. Het vizier dient dus niet gericht te zijn op het BV-recht of perso-
nenvennootschapsrecht, maar op wetgeving, jurisprudentie en literatuur over de eenmans-
zaak in het stelsel van het privaatrecht. Daar manifesteren zich de zojuist omschreven
kernvragen. Hierop bestaan twee uitzonderingen. In artikel 7:831a Oud-Wetsvoorstel
Personenvennootschappen wordt de overdracht en levering van een eenmanszaak
behandeld na uittreding van een vennoot uit een tweemansvennootschap. Het betreft hier
de overdracht en levering van een recht op de onderneming in één geheel en behoort dus
tot het terrein van deze studie. Aangezien dit wetsvoorstel op 5 september 2011 door de

65 H. Schoordijk, Het rechtskarakter van de levering aan deelgenoten bij de afwikkeling van rechtspersonen, in:
P.H.J. Essers, G.T.M.J. Raaijmakers (red.), Met recht, Liber Amicorum M.J.G.C. Raaijmakers, Kluwer
Deventer 2009, p. 431.

66 HR 30 juni 1882, W 4800.
67 Daarbij zij aangetekend dat de op 1 oktober 2012 ingevoerde flex-BV niet tot een vermindering van het

aantal eenmanszaken heeft geleid.
68 Zie J.G. Kist en L.E. Visser, Beginselen van handelsrecht volgens de Nederlandsche wet, Gebr. Belifante

’s-Gravenhage 1904, p. 114-134. Zie ook De Ruiter, die een civielrechtelijke grondslag van de eenmanson-
derneming in het ontwerp oud-BW beschrijft. J. de Ruiter, Beschouwingen over de algemeenheid van goederen
in het ontwerp-Burgerlijk wetboek, dissertatie Utrecht, Tjeenk Willink Zwolle 1963, p. 38-42.
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wetgever is ingetrokken,69 wordt deze bepaling in paragraaf 2.5 niet als toekomstig recht
behandeld. In het nieuwe artikel 7:819 lid 1 Nieuw-Wetsvoorstel Personenvennootschappen
is wederom de overdracht en levering van een eenmanszaak behandeld na uittreding van
een vennoot uit een tweemansvennootschap. In artikel 7:819 lid 1 Nieuw-Wetsvoorstel
Personenvennootschappen wordt de overdracht onder algemene titel van het vermogen
van de personenvennootschap in ons wetboek geïntroduceerd. In de vierde plaats wordt
geen aandacht besteed aan de fiscale kant van de eenmanszaak. Tot slot blijft het Europees-
rechtelijk ondernemingsbegrip zoals dat gebruik wordt in het mededingingsrecht buiten
beschouwing.

1.5 Plan van behandeling

In de hoofdstukken 2 en 3 zal de rechts- en wetsontwikkeling van respectievelijk de
onderneming in onder meer het oud-BW, het Ontwerp-NBW en de rechtspositie van de
ondernemer tot zijn onderneming in onder meer de Hrgw 2007 worden besproken.

De hoofdstukken 4 en 5 gaan over de goederenrechtelijke kwalificatie van het recht op de
onderneming en de uit die kwalificatie voortvloeiende privaatrechtelijke rechtsgevolgen
en rechten van derden bij overgang, overdracht, vestiging van beperkte rechten, beslag en
executie.

69 EK 2010-2011, Brief van de minister van veiligheid en justitie van 13 september 2011, 31065 C.
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2 Kwalif icatie van het recht op de

onderneming in het privaatrecht

en de gevolgen daarvan voor

overgang, overdracht, vestig ing

en executie

Na d e r e u i t w e r k i n g v a n d e p r o b l e em s t e l l i n g

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de rechts- en wetsgeschiedenis van de eenmanszaak centraal. Ik zal
deze in het kort bespreken als grondslag van het uitgangspunt van deze studie: de hypothese
dat de eenmansondernemer een subjectief recht heeft op de onderneming.1 Eenmanszaken
zijn van alle tijden. Tegen die achtergrond bevreemdt het dat heden ten dage de onduide-
lijkheid over de kwalificatie van het recht op de onderneming of de onderneming groot
is. ‘Het is zover gegaan, het merk, de handelsnaam, het werk van letterkunde of kunst en
de uitvinding als voorwerpen van recht te erkennen; maar die ongrijpbare handelszaak…?’,
merkt Gerbrandy verbaasd op.2 De onduidelijkheid of het recht op de onderneming of de
onderneming goederenrechtelijk één rechtsobject vormt, lijkt in de weg te staan aan het
juridisch begrip van de activiteiten van de eenmanszaak.

Raaijmakers omschrijft die activiteiten van de eenmansondernemer als volgt: ‘een eenmans-
ondernemer zal de aanschaf van zijn bedrijfsinventaris, voorraden, duurcontracten,
bedrijfsvestiging enzovoort moeten financieren; voor de groei van het eigen vermogen en
de verwerving van een inkomen zal de eenmansondernemer in zijn onderneming arbeid
moeten verrichten om omzet en winst te behalen; in en ten behoeve van zijn onderneming
sluit hij overeenkomsten met derden; hij huurt ruimte voor zijn bedrijf, vraagt vergunningen
aan en neemt personeel in dienst, zorgt voor internet- en telefoonaansluitingen.’3 Klein
en Coffee schrijven verder dat de eenmansondernemer in het proces niet alleen staat.

1 Zie paragraaf 1.3.
2 S. Gerbrandy, Zaken zijn zaken! Of niet?, rede VU, Zwolle 1954, p. 1.
3 M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017.
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The central figures in business organization are the owners and managerial
employees, but lendersmay also play an important role (for example, by imposing
limitations on an owner’s freedom to hire or fire a manager or to expand the
business), and often it is important to consider relationships with suppliers, cus-
tomers, franchisees, and other people who may affect the way the business oper-
ates.4

En inderdaad is het juridisch begrip van de activiteiten van de eenmanszaak nog niet zo
ontwikkeld dat het heeft geleid tot de algemene aanvaarding van het recht op de onderne-
ming of de onderneming als rechtsobject. In 1954 schrijft A-G Langemeijer dat ‘de ver-
keersopvattingen omtrent de handelszaak, haar inhoud en omvang nog niet tot een dermate
ontwikkeling zijn gekomen dat men haar als zelfstandig rechtsobject zou kunnen
beschouwen’.5 Ruim een decennium later merkt Molenaar op dat nog steeds onduidelijk
is of de onderneming een rechtsobject is.6 Twee decennia daarna trekt Verstappen diezelfde
conclusie, al groeit de steun voor de tegengestelde opvatting dan al wel.7

Bij de rechts- en wetsontwikkeling van de kwalificatie van het recht op de onderneming
en de rechtsgevolgen daarvan zal in paragrafen 2.2 tot en met 2.6 nader worden stilgestaan.
Als gezegd zal ik in deze studie onderzoeken of het recht op de onderneming gekwalificeerd
kan worden als rechtsobject en vermogensrecht, daar waar de discussie in de literatuur en
de wet grotendeels gegaan is over het begrip onderneming als rechtsobject. De betekenis
van een onderzoek naar de kwalificatie van de onderneming als rechtsobject, of in mijn
opvatting het recht op de onderneming, zal ook aan bod komen. De conclusie van dit
hoofdstuk zal, zoals in paragraaf 2.7 besproken wordt, zijn dat het rechtskarakter van de
eenmanszaak in het BW uit diverse, algemeen geformuleerde wettelijke bepalingen moet
worden herleid. De voor de probleemstelling van deze studie centrale algemeen geformu-
leerde wettelijke bepalingen zijn die van Titel 3.4 BW.

4 William A. Klein & John C. Coffee, Business Organization and Finance. Legal and Economic Principles, The
Foundation Press Westbury New York 2002, p. 1.

5 Conclusie bij HR 4 juni 1954, NJ 1954/385 (Bos/Steffens of Bakkerijarrest).
6 F. Molenaar, Orde op zaken, Tjeenk Willink Zwolle 1966, p. 1 en F. Molenaar, Een hele onderneming, dis-

sertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1973.
7 L.C.A. Verstappen, Overdracht onder algemene titel, in: M.J.G.C. Raaijmakers en L.C.A. Verstappen,

Onderneming en overdracht onder algemene titel, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’, Tjeenk Willink
Deventer 2002, p. 43-174.
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2.2 Peculium en andere voorbeelden van de onderneming als

rechtsobject uit de geschiedenis

Het uitgangspunt bij de behandeling van de eenmanszaak in de huidige handboeken voor
het privaatrecht is niet telkens de onderneming in één geheel. In het verbintenissenrecht
lijkt plaats te zijn voor de onderneming als afgezonderde en doelbestemde vermogenseen-
heid binnen het vermogen van de eenmansondernemer. Maar in het goederenrecht druist
dat in tegen de heersende leer die inhoudt dat alle goederen van de onderneming afzonder-
lijk worden overgedragen en geleverd. Bij gebrek aan een specifieke wettelijke regeling
voor de rechtsfiguur eenmanszaak is het de vraag of er überhaupt van een uitgangspunt
gesproken kan worden. Toch is algemeen aanvaard dat de eenmanszaak onderwerp is van
het privaatrecht. Het privaatrecht maakt een onderscheid tussen een verzameling van
enkelvoudige voorwerpen enerzijds en zelfstandige enkelvoudige voorwerpen anderzijds.
De kwalificatie tot eenheid prevaleert dan boven die van zelfstandige voorwerpen. Dat
onderscheid stamt uit de Romeinse tijd. In die tijd bestonden al de voor de onderneming
belangrijke figuren universitas iuris en universitas facti.8 De universitas iuris is een verza-
meling zaken en rechten. De universitas facti is een verzameling roerende zaken.9 Op grond
van de universitas iuris kenmerkt de onderneming zich als een afgezonderde en doelbe-
stemde vermogenseenheid.10 Die kwalificatie kwam tot uitdrukking in de diverse rechtsge-
volgen van de onderneming zoals die in de loop van de eeuwen voor de codificatie van het
recht in het Nederlands wetboek van 1838 en van 1992 golden. In het Ontwerp-NBW
wordt de onderneming ook uitdrukkelijk door de wet als algemeenheid van goederen en
schulden gekwalificeerd. Aan de kwalificatie en de rechtsgevolgen van de onderneming
in het Ontwerp-NBW, dat van 1954 tot en met 1983 voorstel van wet was, wordt in de
paragraaf hierna aandacht aan besteed.

Bij de Romeinen werd de eenmanszaak gedreven in de vorm van een peculium.11 Een
peculium was een van het privévermogen van een meester afgezonderd doelvermogen
waarmee een slaaf een onderneming dreef. Omdat het ondernemerschap in laag aanzien

8 Zie J. de Ruiter, Beschouwingen over de algemeenheid van goederen in het Ontwerp-Burgerlijk Wetboek,
dissertatie Utrecht, Tjeenk Willink, Zwolle 1963.

9 Bijvoorbeeld een kudde koeien.
10 Zie J.C. van der Steur, Grenzen van rechtsobjecten, dissertatie Leiden, Kluwer 2003, p. 198.
11 Zie A. Kirschenbaum, Sons, slaves and freeman in Roman commerce, The Magnes Press, The Hebrew Uni-

versity Jerusalem/The Catholic University of America Press Washington D.C. 1987; J.J. Brinkhof, Een studie
over het peculium in het klassieke Romeinse recht, Krips Repro BV Meppel 1978; I. Zeber, A study of the
peculium of a slave in pre-classical Roman law, Wroclaw 1981; H. Hansmann, R. Kraakman & R. Squire,
Law and the Rise of the Firm, in: Harvard Law Review, Vol. 119 2006, p. 1333-1403.
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stond, dreef een meester deze onderneming niet zelf.12 Door het peculium verkreeg een
meester de hoedanigheid zonder eigenaar te zijn van de afzonderlijke activa en passiva
van het peculium,13 en werd de omvang van de aansprakelijkheid van een meester beperkt
tot de omvang van het peculium.14 Zwalve meent dat het peculium daarnaast ook de ver-
haalspreferentie voor zaaksschuldeisers op het vermogen van het peculium kende, maar
Hansmann, Kraakman en Squire verdedigen overtuigend het tegenovergestelde.15 Met de
ondergang van het Romeinse rijk verdween het peculium. Maar dat betekende niet het
einde van de rechtsfiguur eenmanszaak. De opkomst van de handel in de middeleeuwen
blies dat nieuw leven. Nieuw was dat de eenmansondernemer failliet kon gaan.16 Daarnaast
kende de eenmanszaak in de middeleeuwen wel de verhaalspreferentie van zaaksschuldeisers

12 “This arrangement was congenial to Roman social mores, which considered the conduct of trade demeaning.”
Zie H. Hansmann, R. Kraakman & R. Squire, Law and the Rise of the Firm, in: Harvard Law Review Vol.
119 2006, p. 1333-1403, Working Paper, p. 21.

13 Zwalve kent de functie rechtssubjectiviteit toe aan de hoedanigheid van ondernemer. Zie mijn hoofdstuk 3
hierna. “De curieuze rechtspositie van een slaaf met een ‘werkkapitaal’ voerde de Romeinse juristen tot de
grenzen van hun juridische voorstellingsvermogen. Immers: weliswaar was die slaaf nog steeds géén
rechtssubject, maar hij werd wel degelijk in bepaalde opzichten als zodanig behandeld. Hij trad in feite ten
opzichte van derden op als schuldeiser en schuldenaar, was ten aanzien van de tot zijn ‘werkkapitaal’
behorende vermogensonderdelen beschikkingsbevoegd en stond ten aanzien daarvan zelfs in een juridisch
relevante rechtsbetrekking tot zijn meester, tot wiens vermogen hij eigenlijk behoorde en die hem daarom
in rechte representeerde.” W.J. Zwalve, Trustrechtelijke aspecten van het Romeinse ondernemingsrecht, in:
Trust en onderneming, Boom Juridische uitgevers 2003, p. 171.

14 Zie W.J. Zwalve, Trustrechtelijke aspecten van het Romeinse ondernemingsrecht, in: Trust en onderneming,
Boom Juridische uitgevers 2003, p. 169. Zwalve stelt dat het peculium overeenkomst vertoont met de
rechtspersoon omdat de slaaf, de bestuurder, niet aansprakelijk was en het peculium, de onderneming, via
de meester wel aansprakelijk was. Naar mijn mening was de beperking van de aansprakelijkheid van de
meester er slechts op gericht de omvang van de aansprakelijkheid van de meester tot de hoogte van het
vermogen in het peculium vast te stellen en was deze uitdrukkelijk geen uitsluiting van de aansprakelijkheid.
Dit blijkt ook, zoals Zwalve zelf ook schrijft, uit het feit dat schuldeisers de meester rechtstreeks konden
aanspreken op grond van de actio de peculio. Het peculium vertoont geen gelijkenis met de rechtspersoon
omdat aandeelhouders in beginsel niet aangesproken kunnen worden door schuldeisers.

15 Zie H. Hansmann, R. Kraakman & R. Squire, Law and the Rise of the Firm, in: Harvard Law Review, Vol.
119 2006, p. 1333-1403, Working Paper, p. 21-23. W.J. Zwalve, Trustrechtelijke aspecten van het Romeinse
ondernemingsrecht, in: Trust en onderneming, Boom Juridische uitgevers 2003, p. 170. Hansmann, Kraakman
en Squire erkennen overigens wel dat de beperking van de aansprakelijkheid van de meester in enig opzicht
de facto op verhaalspreferentie voor zaaksschuldeisers neerkwam: “Moreover, the limited liability exhibited
by peculium businesses would have effectively provided them with de facto strong entity shielding against
each other’s creditors. Limited liability in one peculium business would have prevented the creditors of
that business from levying upon assets committed to other peculia of the same shareholder, creating a de
facto privileged claim for those other peculia creditors to the extent of those peculia assets. Such de facto
entity shielding would have been only partial, since it would not have excluded creditors of businesses
actively managed by the master, either on his own, with his slaves, or with other free citizens via a sociatas.
But, given that Romans conducted a large fraction of their business via peculium arrangements, the degree
of de facto entity shielding may have been substantial.”

16 Het bank- en faillissementsrecht is in die tijd van grote betekenis door de grote rol die financiers, vaak
vermogende families, in de economie speelden.
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boven privéschuldeisers, als gevolg waarvan ook in die tijd het kenmerk van de afgezonderde
en doelbestemde vermogenseenheid voor de eenmanszaak opging.

Why did medieval law, in contrast to modern law, endow sole proprietorships
with entity shielding? To begin with, the lack of any form of owner shielding
meant that entity shielding had only benefits and no costs for business creditors.
Thus, it unequivocally increased a merchant’s creditworthiness while increasing
only slightly the burdens faced by personal creditors, who already operated under
strong limitations. Moreover, given that other male members of a merchant’s
household were considered his partners, the contrary rule would havemade cred-
itor’s rights depend rather arbitrarily on the current composition of amerchant’s
household. Finally, guild rules, which constrained closely the forms andmethods
ofmerchant activity, made the nature of amerchant’s business activities difficult
to obfuscate and hence inhibited opportunistic use of entity shielding to avoid
personal – or other business – creditors.17

De eenmanszaak bereikte een nieuw hoogtepunt na de tijd van de Franse Revolutie. De
burgerij verdedigde de vrijheid van ondernemen en ondernemerschap. De rechtsfiguur
eenmanszaak is bij uitstek geschikt om die vrijheid te praktiseren. Het kan daarom ook
niet verbazen dat in de periode na de Napoleontische tijd het een Frans rechtscollege is
dat de onderneming als eerste erkende. In 1842 oordeelde het Franse Hof van Cassatie dat
de onderneming voort blijft voortbestaan bij rechtsopvolging.18 De rechtsgevolgen van de
onderneming in die periode waren de rechtens erkende mogelijkheid tot bestemming van
het afgezonderde vermogen en de zaaksvervanging van de bestanddelen van dat afgezon-
derde vermogen.19

Bij de codificatie in het oud-BW van 1838 bleek hoe stevig de onderverdeling tussen een-
heden van enkelvoudige voorwerpen en zelfstandige enkelvoudige voorwerpen door haar
rechtsontwikkeling vóór 1838 verankerd was in het Nederlands recht.20 De algemeenheid
van goederen werd namelijk neergelegd in de wet. In het Ontwerp Burgerlijk Wetboek

17 H. Hansmann, R. Kraakman & R. Squire, Law and the Rise of the Firm, in: Harvard Law Review, Vol. 119
2006, p. 1333-1403, Working Paper, p. 31.

18 Zie Goossens, verwijzing naar Cass. Fr 14 december 1842, Dalloz Rép, tw. Usufruit nr. 1668 en S. 1843, 22.
W. Goossens, Ontstaansgeschiedenis, rechtsaard en kenmerken van de handelszaak, in: Cousy e.a. (red.), De
handelszaak, Die Keure Brugge, 2001, p. 8.

19 Zie Aubry en Rau over de leer van de bestemming van het afgezonderde vermogen. Aubry en Rau, Droit
civil français, Librairies techniques Paris 1953. Zie Langemeijer over de zaaksvervanging bij afgezonderde
vermogens. G.E. Langemeijer, Zaaksvervanging, NV Dorsman Odé’s boekhandel en drukkerij Vlaardingen
1927.

20 Ook voor nalatenschap, huwelijksgemeenschap, stichting, personenvennootschappen etc.
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van 1820 werd een eerste ontwerp van de algemeenheid van goederen en schulden in de
wet gepresenteerd. Artikel 903 luidde: ‘Voor zoo verre echter meerdere afzonderlijke
bepaalde zaken, als deelen tot een geheel kunnen behoren, kan ook dit deel, als afzonderlijk
onderwerp van regt, dat is, als een zaak op zich zelve, beschouwd worden. (…) men kan
even zeer regten hebben op een kabinet schilderijen of eene boekverzameling, als op eene
afzonderlijke schilderij, of een afzonderlijk boek.’21 De algemeenheid van goederen werd
vervolgens versnipperd en minder duidelijk dan voornoemd artikel 903 in de artikelen
812, 817, 822, 851 en 853 van het oud-BW geregeld.22 Hoewel de universitas iuris zelf niet
in de wet werd geregeld, kreeg ook de rechtsfiguur eenmanszaak een plek in het Nederlands
wetboek. In de sterk agrarische economie van de negentiende eeuw was het drijven van
een eenmanszaak en het vestigen van een vruchtgebruik op de onderneming ten behoeve
van familieleden van de eenmansondernemer23 een gebruikelijke bron van inkomsten. In
navolging van de middeleeuwse en Napoleontische traditie werden bepalingen voor de
onderneming opgenomen in een bijzonder handelsrechtelijk wetboek: het oud-WvK van
1838.24 Dit was de plek van de onderneming in het wetboek. In het oud-WvK van 1838
was een koopliedenbegrip en een administratieplicht opgenomen. Het koopliedenbegrip
bepaalde wie kooplieden waren.25 Omdat het oud-WvK van 1838 beperkt was tot daden
en zaken van koophandel, werd daarnaast ook in het oud-WvK van 1838 bepaald wat moet
worden verstaan onder daden en zaken van koophandel. Voor alle kooplieden gold een
administratieplicht. Deze van oorsprong middeleeuwse administratieplicht26 stelde koop-
lieden in staat om eenvoudig de waarde van de onderneming en de liquiditeit vast te stel-
len.27

Door de splitsing tussen het privaatrecht en het handelsrecht boette de ontwikkeling van
de afzondering en doelbestemming van de vermogenseenheid in het vermogen van de
eenmansondernemer na 1838 echter wel aan helderheid in. De wetgever liet niet uitdruk-
kelijk blijken dat de rechtsgevolgen van de onderneming, zoals die bleken in het oud-WvK,
voortvloeien uit een privaatrechtelijke afzondering en doelbestemming van de vermogens-

21 J. de Ruiter, Beschouwingen over de algemeenheid van goederen in het Ontwerp Burgerlijk Wetboek, disser-
tatie Utrecht, Tjeenk Willink 1963, p. 38-39.

22 Zie paragraaf 2.6.5.
23 Een voorbeeld is het geval dat Goossens bespreekt van een man die in de achttiende eeuw zijn eenmanszaak

in vruchtgebruik aan zijn vrouw overlaat, die deze vervolgens verkoopt. De kinderen van het echtpaar
vorderen in 1799 de revindicatie van de eenmanszaak van de koper. Zie W. Goossens, Ontstaansgeschiedenis,
rechtsaard en kenmerken van de handelszaak, in: Cousy e.a. (red.), De handelszaak, Die Keure Brugge, 2001,
p. 7.

24 Wet van 1 oktober 1838.
25 Zie hoofdstuk 3.
26 In de middeleeuwen was boekhouden nog geen plicht, maar een gewoonte.
27 Zie H. Hansmann, R. Kraakman & R. Squire, Law and the Rise of the Firm, in: Harvard Law Review, Vol.

119 2006, p. 1333-1403, Working Paper, p. 31.
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eenheid. Mede gelet op de verankering van de algemeenheid van goederen in de wet, was
een regeling van de onderneming in het oud-BW op zijn plaats geweest. Bovendien had
naar het voorbeeld van die artikelen 812, 817, 822, 851 en 853 van het oud-BW een uitdruk-
kelijke erkenning van de universitas iuris tot de aanbeveling gestrekt. In tegenstelling tot
Frankrijk, België en Duitsland, waar ook een splitsing tussen het privaatrecht en handels-
recht werd ingevoerd in de wetboeken, werd in Nederland hierdoor het handelsrecht los-
gekoppeld van het privaatrecht. Een levendige discussie in de literatuur over het onderscheid
tussen het privaatrecht en het handelsrecht was het gevolg.28 De nadelige gevolgen van de
ontkoppeling van het handelsrecht van het commune privaatrecht bleken toen de gedachte
wordt opgevoerd om het koopliedenbegrip te schrappen en het WvK, dat van haar privaat-
rechtelijke grondslag was ontdaan, te integreren in het BW.29 Zonder een duidelijke ver-
wijzing naar een grondslag in het privaatrecht bleek het handelsrecht louter een verzameling
van speciale bepalingen. Zonder deze verwijzing kwam immers de gedachte niet op om
de afgezonderdheid en doelbestemming van de vermogenseenheid die de eenmanszaak
is, ten grondslag te leggen aan het koopliedenbegrip en de administratieplicht. De privaat-
rechtelijke wortels van de onderneming leken op het eerste gezicht met de herintegratie
van het handelsrecht in het privaatrecht te worden hersteld, maar de onderbreking van de
ontwikkeling van de afzondering en doelbestemming van de vermogenseenheid liet zijn
sporen na op de rechtsfiguur.

Toch bleef onomstreden dat de eenmanszaak onderwerp was van het privaatrecht. Na de
invoering van het oud-BW van 1838 bleef de opvatting dat de universitas iuris ten grondslag
lag aan de onderneming heersend in de literatuur.30 Deze opvatting was in lijn met het
verleden van de eenmanszaak in de Romeinse tijd en de middeleeuwen. De ontkoppeling
van het handelsrecht van het privaatrecht laat zien dat de rechtsfiguur eenmanszaak in het
oud-BW van 1838 een handelsrechtelijke aard kreeg. De rechtsgevolgen van de onderne-
ming werden in het oud-WvK van 1838 ondergebracht, terwijl de algemeenheid van goe-
deren geregeld bleef in het oud-BW van 1838. De rechtsfiguur eenmanszaak was dus
minder eenduidig onderworpen aan het privaatrecht dan op het eerste gezicht leek. De
handelsrechtelijke aard van de eenmanszaak nuanceerde de onderworpenheid van de

28 Bijvoorbeeld W.L.A. Molengraaff, Is het noodzakelijk of wenschelijk tusschen handelsrecht en burgerlijk recht
te onderscheiden en ze tot voorwerp van afzonderlijke wettelijke regels te maken, Preadvies NJV 1883. Zie
over deze periode R.J.Q. Klomp, Opkomst en ondergang van het handelsrecht. Over de aard en de positie
van het handelsrecht – in het bijzonder in verhouding tot het burgerlijk recht – in Nederland in de negentiende
en twintigste eeuw, dissertatie Amsterdam, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1998.

29 Die gedachte wordt door Molengraaff opgeworpen in 1928. M.W. Ter Horst, B. Wachter, J. Wiarda (red.),
Molengraaffbundel; keuze uit de verspreide geschriften vanMr.W.L.P.A.Molengraaff met levensbeschouwing
en bibliografie, Tjeenk Willink Zwolle 1978, p. XLIII en LX.

30 Zie hierover bijvoorbeeld J. de Ruiter, Beschouwingen over de algemeenheid van goederen in het Ontwerp-
Burgerlijk Wetboek, dissertatie Utrecht, Tjeenk Willink, Zwolle 1963.
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onderneming aan het privaatrecht. De eenmanszaak kende ook een handelsrechtelijk ele-
ment, maar dat mocht niet overschat worden. Voor het handelsrecht waren de privaatrech-
telijke vragen rond de vestiging van beperkte rechten op de onderneming, het pandrecht
op de onderneming, het bewind over de onderneming en huur en pacht van belang.
Daarvan getuigde de aandacht die deze onderwerpen na invoering van het oud-BW van
1838 en het oud-WvK van 1838 kreeg in de literatuur. Door de herintegratie van het oud-
WvK van 1838 in het NBW verloor het handelsrecht voor een groot deel zijn betekenis.

2.3 In het Ontwerp-NBW: algemeenheid van goederen en schulden

Meijers aanvaardde op 25 april 1947 de opdracht tot het ontwerpen van het Ontwerp-
NBW en stelde ook een regeling van de onderneming voor, die echter in 1983 weer werd
geschrapt uit het ontwerp. In het oorspronkelijke wetsontwerp werd de onderneming in
artikel 3.1.1.11 ONBW gekwalificeerd als een algemeenheid van goederen en schulden. In
dat kader ontwierp Meijers ook artikel 3.4.2.9 ONBW over de levering van de onderneming.
Hiermee erkende de wet uitdrukkelijk dat de eenmanszaak was onderworpen aan het pri-
vaatrecht, werd de afgezonderde en doelbestemde vermogenseenheid voor het eerst in de
wet verankerd en keerde de rechtsfiguur eenmanszaak definitief terug van het handelsrecht
naar het privaatrecht. Aan het wetsontwerp ging een nota van de wetgever aan de Tweede
Kamer vooraf. Op 13 november 1952 zond de minister deze Nota over het nieuwe Burgerlijk
Wetboek aan de Tweede Kamer.31 Deze nota diende ter toelichting op de werkwijze van
wetsontwerper Meijers bij de opstelling van het ONBW en bevatte de zogenaamde vraag-
punten. Deze vraagpunten hadden tot doel overeenstemming te bereiken tussen de regering
en de Tweede Kamer over de grondslagen van het nieuwe recht. Aan de Eerste Kamer
werden de vraagpunten niet voorgelegd, omdat de regering binnen vier jaar – voordat een
nieuwe kamer werd geïnstalleerd – overeenstemming wilde hebben over de grondslagen
van het recht om zo de voortgang van het NBW-proces te waarborgen. De aan de Tweede
Kamer toegezonden vraagpunten waren voorzien van een toelichting en voorlopig antwoord
van de minister. Vraagpunt 6 ging over de eenmansonderneming en luidde als volgt.

Vraagpunt 6: Zullen bijzondere voorschriften omtrent de handelszaak moeten
bestaan:
a. wat betreft de overdracht van de handelszaak;
b. wat betreft haar verpanding;

31 TK 1952-1953, Nota over het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 2846 nr. 2.
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c. wat betreft het doorlopen van huur-, pacht- en arbeidscontracten in geval
van een wijziging in de persoon, aan wie de handelszaak toebehoort?32

In de toelichting werden twee redenen gegeven voor de noodzaak van een regeling voor
de eenmansonderneming. Ten eerste diende de wet te regelen dat de onderneming één
geheel is en niet slechts bestaat uit losse activa. Dit had volgens de minister tot gevolg dat
verkoop of vervanging van onderdelen van een onderneming niet leidde tot een verandering
in het onderwerp van de verkoop of verpanding. Een verkoop onder tijdsdruk of verpanding
van de onderneming zal derhalve tot stand kunnen worden gebracht, zonder clausules in
het contract over de wijziging van de onderdelen van een onderneming. Ten tweede diende
de wet te regelen dat bij overdracht en verpanding de goodwill erkend werd. In antwoord
op de vraagpunten stelde de minister de regeling van de eenmansonderneming wenselijk
te achten en de overdracht en verpanding van de onderneming aan nog nader te noemen
formaliteiten te willen binden.

“Wenselijk zijn voorschriften met betrekking tot overdracht en verpanding van
de handelszaak door die overdracht en verpanding aan formaliteiten te binden.
In beginsel moeten huur-, pacht- en arbeidscontracten, door de zaak als een soort
van zelfstandigheid te erkennen, overgaan op een nieuwe verkrijger. Ten aanzien
van arbeidscontracten zou nog overwogen kunnenworden, of in speciale gevallen
van dit beginsel zou kunnen worden afgeweken.”33

Na overeenstemming tussen de regering en de Tweede Kamer over de grondslagen van
het nieuwe recht werd de onderneming in het Ontwerp-NBW in artikel 3.1.1.11 geregeld.34

Behalve de onderneming behandelde deze bepaling ook de nalatenschap, de huwelijksge-
meenschap, het vennootschappelijk vermogen en het door giften voor een bepaald, tijdelijk
doel bijeengebracht vermogen. Bij het eerste ontwerp van het Ontwerp-NBW verscheen
een uitgebreide Toelichting Meijers.35 In deze Toelichting Meijers lichtte de wetgever toe
dat de codificatie van de onderneming in het BW voortvloeide uit de betekenis van dat
begrip in de Merkenwet, de Handelsregisterwet, de Handelsnaamwet en de rechtspraak.
Tot de codificatie van dat begrip was besloten omdat, in tegenstelling tot de algemeenheid
van zaken, aan de algemeenheid van goederen en schulden rechtsgevolgen zijn verbonden,
zo verklaarde de toelichting nader. In 1970 wijzigde de wetgever artikel 3.1.1.11 ONBW

32 TK 1952-1953, Nota over het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 2846 nr. 2, p. 10.
33 TK 1952-1953, Nota over het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 2846 nr. 2, p. 11.
34 Artikel 3.1.1.11 ONBW is in het eerste ontwerp van het ONBW opgenomen in het Wetsvoorstel nieuw

burgerlijk wetboek, zie E.M. Meijers, Ontwerp voor eenNieuwBurgerlijkWetboek. Boek 1-4, Staatsdrukkerij-
en Uitgeverijbedrijf Den Haag 1954, p. 114. Bij N.v.W. 1Inv is artikel 3.1.1.11 ONBW vervallen verklaard.

35 Toelichting Meijers op het ONBW, Boek 1-1954, p. 170-172.
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na kritiek van Polak op het gesloten karakter van de opsomming van algemeenheden van
goederen en schulden.36 De wetgever wijzigde het gesloten karakter in een open karakter.
Bij die wijziging werd ook de schrapping van de stuksgewijze levering van onderneming
in artikel 3.4.2.9 ONBW in het vooruitzicht gesteld, in verband met de nog in Boeken 6
en 7 ONBW nader te regelen rechtsgevolgen van de algemeenheid van goederen en
schulden voor de daartoe behorende schulden en verplichtingen en de ten bate van de
onderneming lopende contracten.37 Tevens werd bij die gelegenheid het register- en gewoon
pandrecht op de onderneming geschrapt ten faveure van de invoering van een stil pand-
recht.38 Het vruchtgebruik op de onderneming werd summier besproken en staat nog
steeds in de huidige BW. Een weergave van de bepalingen van het wetsontwerp voor de
onderneming zoals genoemd in de Toelichting Meijers volgt hieronder. Tevens volgt
hieronder mijn samenvatting van de opsomming van de rechtsgevolgen genoemd in de
Toelichting Meijers.

Artikel 3.1.1.11 ONBW
Het eerste ontwerp van artikel 3.1.1.11 ONBW luidde: ‘Als algemeenheid van
goederen worden erkend de nalatenschap, de huwelijksgemeenschap, de
onderneming, het vennootschappelijk vermogen en het door giften voor een
bepaald, tijdelijk doel bijeengebracht vermogen’. Na wijziging in 1970 luidde
dit artikel als volgt:39 1. Goederen, of goederen en schulden, kunnen tezamen
als algemeenheid van goederen het voorwerp van een rechtsverhouding zijn,
indien zij volgens verkeersopvatting, gezien de aard der rechtsverhouding,
bijeen horen. 2. Een algemeenheid blijft ook bij een verandering van bestand-
delen dezelfde, indien de aard van de algemeenheid en die van de rechtsverhou-
ding dit medebrengen. [onderstreping AB]

Artikel 3.4.2.9 ONBW
Artikel 3.4.2.9 ONBW luidde als volgt: ‘1. Voor de levering van een algemeen-
heid van goederen wordt een akte vereist. 2. De afzonderlijke tot de algemeen-
heid behorende goederen gaan niet op de verkrijger der algemeenheid over,
zolang zij niet op de voor ieder van die goederen bepaalde wijze zijn geleverd.

36 J.M Polak, Algemeenheid van goederen en rechtspersonen, in: RM Themis 1960, p. 160-167.
37 TK 1970-1971, Vaststelling van Boek 3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 3770 nr. 5, p. 129.
38 TK 1970-1971, Vaststelling van Boek 3 van het nieuwe BurgerlijkWetboek, 3770 nr. 5, p. 247. Oorspronkelijk

was het de bedoeling van de wetgever een registerpandrecht op de onderneming, een pandrecht op de
onderneming en een stil pandrecht op roerende zaken van de onderneming te introduceren. Zie H. Cohen
Jehoram, Goodwillrecht, Kluwer Deventer 1963, p. 173-175.

39 TK 1970-1971, Vaststelling van Boek 3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 3770 nr. 5, p. 12-15; TK 1958-
1959, Vaststelling van Boek 3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 3770 nr. 4, p. 4.
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3. De omstandigheid, dat enige onderdelen der algemeenheid van goederen
niet zijn geleverd, belet de overgang der algemeenheid niet, mits slechts haar
hoofdbestanddelen zijn geleverd.’40

Artikel 3.8.20 lid 1 ONBW
‘1. Wanneer een algemeenheid van goederen in vruchtgebruik is gegeven, kan
de hoofdgerechtigde van de vruchtgebruiker vorderen, dat de tot die algemeen-
heid behorende schulden uit het tot het vruchtgebruik behorende goederen
worden voldaan of, voor zover de hoofdgerechtigde deze schulden uit eigen
middelen heeft voldaan, dat hem uit het vruchtgebruik het betaalde, vermeer-
derd met de rente van de dag der betaling, wordt teruggegeven. Voldoet de
vruchtgebruiker de schuld uit eigen vermogen, dan behoeft de hoofdgerechtigde
hem het voorgeschotene eerst bij het einde van het vruchtgebruik terug te
geven.’

Artikel 3.9.3.1 lid 4 ONBW
Vestiging van een pandrecht en een registerpandrecht op een onderneming
was voorzien in het ONBW, zie artikelen 3.4.2.11 jo. 3.4.2.9 en 3.9.3.1 lid 4
ONBW. Artikel 3.4.2.11 jo. 3.4.2.9 ONBW luidde: artikel 3.4.2.11 ‘Tenzij de
wet anders bepaalt, vindt al hetgeen in deze afdeling omtrent de overdracht
van een goed is bepaald, overeenkomstige toepassing op de vestiging, de over-
dracht en de afstand van een beperkt recht op een zodanig goed.’ Artikel 3.9.3.1
lid 4 ONBW luidde: ‘Met inachtneming van het in de vorige leden bepaalde
kan ook op een onderneming of een aandeel in een onderneming een register-
pandrecht worden gevestigd. Nochtans omvat dit registerpandrecht niet de tot
de onderneming behorende registergoederen; het omvat de overige tot de
onderneming behorende goederen die niet onder het bepaalde in de vorige
leden vallen, slechts voor zover die goederen op de daarvoor in de vorige
afdeling bepaalde wijzen in pand zijn gegeven’.41

Rechtsgevolgen
Deze in de Toelichting Meijers genoemde rechtsgevolgen zijn: (1) de algemeen-
heid blijft dezelfde, ook al vindt een verandering van de haar samenstellende
delen plaats, (2) bij vervreemding van de onderneming moet in ieder geval de
handelsnaam en de clientèle overgaan, verzuim van overdracht van de bijkom-

40 Groene Boeken, p. 126; TK 1954-1955, Vaststelling van Boek 3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 3770
nr. 3, p. 26-27.

41 TK 1954-1955, Vaststelling van Boek 3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 3770 nr. 3, p. 28.
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stige bestanddelen geeft slechts aanleiding tot een vordering tot levering of
schadevergoeding en niet tot ontbinding van de hele overeenkomst, (3) de
rechthebbende of bewindvoerder kan de algemeenheid als een eenheid in rechte
opvorderen, (4) continuïteit van rechtsbetrekkingen bij wisseling van de
gerechtigde van de algemeenheid, bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten en
lastgevingen, (5) vereiste van een akte voor de overdracht van de algemeenheid
van goederen, bij gebreke waarvan alleen de afzonderlijke goederen kunnen
worden overgedragen en de hierboven genoemde rechtsgevolgen niet kunnen
worden ingeroepen.

In 1983 werd het algemene karakter van artikel 3.1.1.11 ONBW, dat als overkoepelend
rechtsbegrip fungeerde voor de daarin genoemde rechtsfiguren, de eenmanszaak fataal.
De wetgever besloot tijdens de stofkameroperatie tot schrapping van de bepaling omdat
in de praktijk geen behoefte was aan het rechtsbegrip ‘algemeenheid van goederen en
schulden’ en omdat alle in artikel 3.1.1.11 ONBW genoemde algemeenheden behalve de
onderneming elders geregeld werden. Ook De Ruiter concludeerde in 1963 in zijn proef-
schrift dat er geen behoefte was aan dit rechtsbegrip. Hij weet dit echter aan de complexiteit
van het rechtsbegrip doordat het verschillende gemeenschappen onderling in verband met
elkaar en met de onderneming bracht.

“In aansluiting daarop wordt bovendien voorgesteld de algemeenheid van
goederen ook in ander opzichten niet als zelfstandige rechtsfiguur in te voeren.
Het huidige recht sluit hantering van deze figuur in rechtspraak en doctrine
in beginsel niet uit. Niettemin heeft zich op dit punt geen rechtspraak of doctrine
ontwikkeld, ook niet onder invloed van de uitwerking die op dit punt in het in
voorbereiding zijnde nieuw BW is gegeven. Dit kan mede als een aanwijzing
worden opgevat dat in de praktijk aan deze figuur geen behoefte bestaat. Voor
een nadere uitwerking hiervan moge worden verwezen naar de toelichting bij
de nota van wijzigingen betreffende het vierde gedeelte van de Invoeringswet
bij artikel 3.1.1.11.”42

De Ruiter pleitte evenwel niet voor schrapping van de regeling van de onderneming in de
wet.43 De wetgever ging door schrapping van artikel 3.1.1.11 ONBW wel zo ver, maar wees

42 Parl. Gesch. Inv. Boeken 3, 5, 6, p. 1026.
43 ‘(…) de bruikbaarheid van het begrip algemeenheid van goederen evenmin wordt aangetoond door de

toepassing van dit begrip op de onderneming. Het zou m.i. verre de voorkeur hebben verdiend indien de
ontwerper, zich houdende aan de aangenomen conclusie 6, een regeling voor de onderneming had opgesteld,
zonder daarbij het begrip algemeenheid van goederen te betrekken. (…) Een regeling van de onderneming,
gelijk aanvaard in conclusie 6, voldoet m.i. inderdaad aan een behoefte, mits deze regeling duidelijk en
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op de ontwikkeling van de rechtsfiguur eenmanszaak en het praktisch belang van de
algemeenheid van goederen en schulden daarbij.

‘Dat in het nieuw B.W. evenmin als in het huidige wetboek de term “algemeen-
heid van goederen en schulden” zal voorkomen, belet niet van die term gebruik
te blijven maken ter aanduiding van figuren als de nalatenschap, huwelijkse
gemeenschap, maatschap, vennootschap of onderneming (eenmanszaak). Parl
Gesch. Inv. Boeken 3, 5, 6, p. 1026, p. 1027: “Ik wil de aandacht erop vestigen,
dat het de praktijk vrij blijft om bij verdere ontwikkelingen van dit begrip
gebruik te blijven maken. Ter gelegenheid van de stofkameroperatie is erop
gewezen dat het bij voorbeeld van praktisch belang zou kunnen blijken bij de
figuur van de eenmanszaak, waarvoor sommige schrijvers over het huidige
recht aansluiting bij de algemeenheid van goederen hebben gezocht.”

Anders dan bij de onderneming ging het bij de andere in artikel 3.1.1.11 ONBW genoemde
rechtsfiguren om vormen van gemeenschap die elders in het Ontwerp-NBW werden
geregeld. De status van die algemeenheden van goederen en schulden na ontbinding van
die gemeenschappen werd nu geregeld in boek 3 BW in Titel 7 afdeling 2. Het accent lag
daarbij op het afgescheiden karakter en de daaraan verbonden verhaalvoorrang voor
gemeenschapsschuldeisers: artikelen 3:192 en 193 BW. Een onderneming kan en zal bij
de eenmanszaak echter ook door één persoon worden gehouden. En als een nalatenschap
toevalt aan één persoon, wordt ook die niet in gemeenschap gehouden. Titel 3.7.2 had en
heeft voor de eenmanszaak geen betekenis, zomin als voor het tijdelijke fonds, dat in arti-
kel 3.1.1.11 ONBW eveneens als algemeenheid van goederen en schulden werd aangeduid.
In de discussie ten tijde van de schrapping van de algemeenheid van goederen en schulden
en de erkenning van de onderneming als rechtsobject speelde het bereik van afdeling 2
van de gemeenschapstitel in het Ontwerp-NBW aldus een belangrijke rol.44 Of in de
woorden van de wetgever: ‘het aan de rechter was overgelaten om – mede aan de hand
van artikel 3.1.1.11 – te beslissen of in een gegeven geval sprake was van de gemeenschap
van een algemeenheid van goederen’.45 Raaijmakers verwijt de wetgever de regeling van
de onderneming op onjuiste gronden uit de wet te hebben geschrapt, omdat de onderne-

overzichtelijk zij. Daarbij is echter gebruikmaking van het begrip algemeenheid van goederen overbodig
en – vanwege de grotere ingewikkeldheid – op systematische gronden ongewenst.’ J. de Ruiter,Beschouwingen
over de algemeenheid van goederen in het ontwerp-Burgerlijk wetboek, dissertatie Utrecht, Tjeenk Willink
Zwolle 1963, p. 141. Met conclusie 6 doelt De Ruiter op het antwoord van de wetgever op vraag nr. 6 aan
de Tweede Kamer.

44 In deze zin wel J.C. van der Steur, Grenzen van rechtsobjecten, Kluwer Deventer 2003, p. 201.
45 W.H.M. Reehuis & E.E. Slob, Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek, Kluwer

Deventer 1996, p. 1156.
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ming niet elders in het Ontwerp-NBW werd geregeld.46 De vraag resteert of de gebonden
en vrije mede-eigendom als grondvorm voor ons denken over overgang en overdracht,
financiering van een onderneming, afgescheiden vermogen et cetera de wetgever niet heeft
afgeleid van de noodzaak om ook de algemeenheid van goederen en schulden in een
enkelvoudig verband, dat wil zeggen als er maar één gerechtigde is, zoals bij de eenmans-
zaak, duidelijk vorm te geven.47

2.4 De onderneming als rechtsobject in het BW

De invoering van het BW in 1992 gaf een extra dimensie en actualiteit aan het vraagstuk
van de kwalificatie van de onderneming. Naar het nieuwe privaatrecht geldt een andere
indeling voor rechtsobjecten.48 Het privaatrecht behandelt sinds de invoering van het BW
in 1992 in Titel 3.1. BW de rechtsobjecten naar huidig recht. In het BW is het onderscheid
tussen stoffelijke zaken en rechten uit het oud-BW gevolgd.

‘Alle wetboeken staan nog onder de ban van het Romeins recht, alwaar het
vermogensrecht zich ontwikkeld heeft uit een recht, regelend de verhoudingen
der mensen ten aanzien van stoffelijke voorwerpen. Later, toen ook vele andere
verhoudingen voor de mens vermogenswaarde verkregen, heeft men deze in
het systeem ingeschakeld door naast de res corporales de res incorporales te
plaatsen. De laatste bleven echter in het stelsel een ondergeschikte plaats inne-
men; men paste eenvoudig de regels, die men voor rechten op res corporales
gaf, onmiddellijk of analogisch, op de res corporales toe. Alleen de verbintenis-
sen, deze belangrijke groep van res incorporales, werd meer noodgedwongen
dan opzettelijk een afzonderlijke plaats in het systeem ingeruimd.’49

46 M.J.G.C. Raaijmakers, Het begrip onderneming in het privaatrecht, in: M.J.G.C. Raaijmakers en L.C.A.
Verstappen, Onderneming en overdracht onder algemene titel, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’, Tjeenk
Willink Deventer 2002, p. 18-19. Maar ook J. van der Steur, Grenzen van rechtsobjecten, dissertatie Leiden,
Kluwer Deventer 2003, p. 201.

47 Zie P. Scholten, Over rechtspersonen, in: WPNR 2741 1922, p. 303.
48 Zie Van der Steur over de indeling van rechtsobjecten naar nieuw burgerlijk recht, J.C. van der Steur,

Grenzen van rechtsobjecten, dissertatie Leiden, Kluwer Deventer 2003, p. 5-104; De Jong over de nieuwe
structuur van het goederenrecht naar nieuw burgerlijk recht. Th. F. de Jong, De structuur van het goederen-
recht, dissertatie Groningen, Kluwer Deventer 2006; Struycken over de numerus clausus in het goederenrecht,
p. 17-38 over de beraadslaging van de wetgever over het goederenrechtelijk systeem, en p. 115-119 zeer
kritisch over de verhouding tussen een open stelsel van rechtsobjecten en het gesloten stelsel van goederen-
rechtelijke rechten, T.H.D. Struycken, De numerus clausus in het goederenrecht, dissertatie Nijmegen, Kluwer
Deventer 2007.

49 Toelichting Meijers op het ONBW, Boek 3-1954, p. 159.
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In de gewijzigde indeling voor rechtsobjecten in het BW zijn stoffelijke zaken en rechten
echter ook aan elkaar gelijkgesteld. Anders dan naar het oude recht beschouwt de wet niet
alle goederen en lichamelijke en onlichamelijke zaken die het voorwerp van eigendom
kunnen zijn als rechtsobjecten (artikel 555 BW oud). Rechtsobjecten zijn alle goederen,
dat wil zeggen vermogensrechten en zaken (artikel 3:1 BW), waarbij in beginsel alleen op
het laatste een eigendomsrecht kan rusten, zie artikel 5:1 BW.50 Het oud-BW regelde nog
dat alle voorwerpen van eigendom onderwerp waren van een zakelijk recht, zie artikel 555
oud-BW, en stelde het voorwerp, stoffelijke objecten én rechten, centraal en als aan elkaar
gelijkwaardig. De wetgever heeft in navolging van de Duitse en Zwitserse wetgever in het
BW het eigendoms- of zakelijk recht op onstoffelijke objecten in de ban gedaan.

‘Een stap verder om tot een zuiverder indeling te komen is vervolgens door het
Duitse en in navolging daarvan door het Zwitserse burgerlijk wetboek gedaan.
De res incorporales werden in de ban gedaan. Alleen stoffelijke voorwerpen
werden als zaken erkend, zakelijke rechten waren slechts rechten op stoffelijke
voorwerpen. Aldus werd inderdaad de tegenstelling tussen zakelijke rechten
en vorderingsrechten een zuivere.’51

Naast de eeuwenoude vraag of voor overdracht, overgang van en vestiging van beperkte
rechten op een onderneming dezelfde regels gelden als voor stoffelijke zaken, roept het
BW een nieuwe vraag op: hoe dient de onderneming of het recht op de onderneming als
een onstoffelijk object, zonder voorwerp te zijn van een eigendomsrecht in de zin van
artikel 5:1 BW, te worden gekwalificeerd? Intussen is in de literatuur al kritiek gerezen op
het onstoffelijk object zonder eigendomsrecht in het BW. De Jong pleit ervoor om ten
behoeve van onstoffelijke rechtsobjecten zoals auteursrechten, domeinnamen et cetera het
zogenaamd gedifferentieerd toebehoren te aanvaarden.52 In deze discussie over de voor-
en nadelen van het nieuwe stelsel van rechtsobjecten voor onstoffelijke objecten is de
onderneming een belangrijk onderwerp. Nu eenmanszaken vaak op diensten gerichte
bedrijvigheden zijn, is de eenmanszaak van belang voor de omwenteling van een industriële
naar een innovatieve economie. De mogelijkheid tot erkenning van de onderneming binnen
het nieuwe stelsel van rechtsobjecten is voor die omwenteling van groot belang, omdat zij
daarmee eindelijk een plaats heeft in het privaatrecht dat overdracht, overgang en finan-
ciering van rechtsfiguren faciliteert. Bovendien is de mogelijkheid tot erkenning van de

50 Ik zal de term onlichamelijke en lichamelijke zaak verder gebruiken in de zin van artikel 555 BW oud. De
term zaak gebruik ik in de zin van artikel 3:1 BW. Het begrip goed zal verder alleen nog in de zin van arti-
kel 3:1 BW gebruikt worden, tenzij anders is aangegeven.

51 Toelichting Meijers op het ONBW, p. 61-62. Zie Th.F. de Jong, De structuur van het goederenrecht, Kluwer
Deventer 2006, p. 47.

52 Th.F. de Jong, De structuur van het goederenrecht, dissertatie Groningen, Kluwer Deventer 2006.
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onderneming binnen het nieuwe stelsel van rechtsobjecten in lijn met de bedoeling van
de wetgever om in het BW talrijke andere objecten dan stoffelijke objecten op te nemen
binnen het stelsel van rechtsobjecten zoals opgenomen in Titel 3.2 BW.

‘Het is echter de samensteller van het Duitse burgerlijk wetboek ontgaan, dat
de erkenning van de res incorporales uit een praktische behoefte was voortge-
komen: de opneming van tal van andere objecten dan lichamelijke zaken onder
de vermogensbestanddelen. Onbewust heeft dan ook het Duitse burgerlijk
wetboek het begrip onlichamelijke zaak slechts herdoopt, niet opgeheven.
Onder de benamingen “Gegenstand” en “Gut” leeft de Romeinse “res”-aandui-
ding zowel voor lichamelijke als onlichamelijke vermogensbestanddelen voort.
Het gebruik van de term “Gegenstand” is echter een toevallige gebleven. En
nog minder heeft men aandacht gehad voor de ontwikkeling, die zich reeds in
het Romeinse recht begonnen is te voltrekken; verschillende rechtsverhoudingen
die aldaar eerst alleen voor lichamelijke zaken bestonden en geregeld zijn, zijn
ook op alle andere vermogensbestanddelen van toepassing geworden en
bevatten in de hen regelende voorschriften zeer weinig meer wat alleen voor
lichamelijke zaken gold. Verhoudingen als vruchtgebruik, pand, bewind,
gemeenschap, voorrechten, enz. hebben dientengevolge niet meer de lichame-
lijke zaak tot onderwerp. Toch geeft het Duitse burgerlijk wetboek aan deze
algemene vermogensrechtelijke verhoudingen, voor zover het deze regelt, een
plaats in het zakenrecht, en regelt hen dan eerst voor zover zij op zaken
betrekking hebben, terwijl het dan daarna diezelfde verhoudingen telkens in
een aanhangsel als een vruchtgebruik, een pandrecht enz. op rechten behandelt.
Het ontwerp tracht nu die ontwikkeling af te sluiten. Het onderscheidt zaak
(= stoffelijk voorwerp) en goed (= vermogensbestanddeel). Goed en zaak ver-
houden zich niet als onlichamelijke zaak tot lichamelijke zaak, maar als soort
en bijzonder geval. Ook de lichamelijke zaak is een goed. Daarnaast zijn dan
vorderingsrechten, auteursrechten, octrooirechten, lidmaatschapsrechten enz.
ook goederen.
In dit derde boek, dat over het vermogensrecht in het algemeen handelt, worden
nu die verhoudingen, waartoe alle goederen gelijkelijk aanleiding geven, gere-
geld;’53

Ook vanuit deze optiek is de cruciale vraag in de nieuwe indeling van rechtsobjecten van
het toen nieuwe BW, met name na schrapping van het eigendomsrecht voor onstoffelijke
objecten, of de onderneming (met haar noodzakelijk steeds wisselende samenstelling van

53 Toelichting Meijers op het ONBW, Boek 3-1954, p. 159-160.
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activa en passiva) kan worden aangemerkt als een goed of vermogensrecht in de zin van
artikelen 3:1 en 3:6 BW.

2.5 De discussie in het parlement over de onderneming als

rechtsobject

Van hernieuwde aandacht van het parlement voor de eenmanszaak bleek bij de behandeling
van het inmiddels ingetrokken Oud-Wetsvoorstel Vaststelling van Titel 7.13 (vennootschap)
van het Burgerlijk Wetboek. Daarbij werden in 2005 in het Voorlopig Verslag en in 2006
in het Nader Voorlopig Verslag door de Eerste Kamer indringende vragen gesteld over de
aard en overdracht en overgang van de onderneming.54 De Eerste Kamer vroeg zich in het
Voorlopig Verslag af waarom in het wetsvoorstel geen regeling is getroffen om net als bij
een BV privé- en zaaksvermogen goederenrechtelijk te kunnen scheiden. De Eerste Kamer
doelde hier op de wettelijke erkenning van de onderneming en daarmee de bepaling van
de aard en de rechtsgevolgen van de onderneming bij overgang, overdracht en financiering
van de onderneming. De minister antwoordde in de Memorie van Antwoord aan de Eerste
Kamer: ‘Ik stel voorop dat een goederenrechtelijke scheiding tussen privévermogen en
zaaksvermogen binnen een eenmanszaak inderdaad niet mogelijk is. Het is niet waarschijn-
lijk dat aan invoering ervan, die een grote breuk zou vormen met het bestaande recht, in
de praktijk daadwerkelijk behoefte bestaat’.55 Verderop antwoordde de minister dat ‘bij
de operatie Stofkam uit 1983 (...) geoordeeld werd dat aan deze rechtsfiguur [lees: alge-
meenheid van goederen en schulden] in de praktijk geen behoefte bestond en derhalve
kon worden gemist (…)’.56

De Eerste Kamer liet het bij dit summiere antwoord van de minister niet zitten en vroeg
hem in reactie op zijn antwoord waaruit die grote breuk met het bestaande recht zou
bestaan. Meer concreet vroeg de Eerste Kamer in het Nader Voorlopig Verslag aan de
minister of verpanding van de onderneming mogelijk is nu de wet het vruchtgebruik van
een onderneming en bewind over de onderneming erkent, of uit de opzet van artikel 3.1.1.11
Ontwerp-NBW niet al de onderneming als afgescheiden vermogen volgt, waarom het
afgescheiden vermogen onwenselijk is en tot slot of de verplichte vereffening van de ont-
bonden tweepersoonsvennootschap in artikel 7:831a Oud-Wetsvoorstel Personenvennoot-
schap na overlijden van een vennoot hoewel in opvolging door erfopvolging is voorzien,

54 EK 2004/05, 28746, nr. B, p. 2; EK 2005/06, 28746, nr. C, p. 2-3 voor het antwoord van de minister van
Justitie; EK 2005/06, 28746, nr. D, p. 1-3 voor de vragen van de EK naar aanleiding van het antwoord van
de minister van Justitie.

55 EK 2005/06, 28746, nr. C, p. 2.
56 EK 2005/06, 28746, nr. C, p. 3.
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niet onrechtvaardig strijdt met de in de huidige wet bestaande mogelijkheid tot voortzetting
van de onderneming als going concern. Als dit laatste het geval is, resteert immers na
overlijden van de vennoot in een tweepersoonsvennootschap een eenmansonderneming
die op grond van artikel 3:80 lid 2 BW krachtens overgang onder algemene titel als één
geheel kan worden voortgezet door een erfopvolger. Het ingetrokken Oud-Wetsvoorstel
Personenvennootschap bepaalde in artikel 7:831a dat in afwijking van dit huidig recht
deze ontbonden vennootschap verplicht moest worden geliquideerd en van overgang van
de onderneming in één geheel aan de erfopvolger geen sprake was. Op deze vervolgvragen
van de Eerste Kamer antwoordde de minister: ‘Dienaangaande merk ik op dat de bedoelde
scheiding een inbreuk zou vormen op de in artikel 3:276 BW neergelegde regel dat iedere
schuldeiser zich voor zijn vordering op alle goederen van de schuldenaar kan verhalen’57

Verder stelde de minister ter beantwoording van de meer concrete vragen van de Eerste
Kamer dat verpanding van de onderneming niet mogelijk is omdat zij niet overdraagbaar
is, dat de praktijk van verkoop en afzonderlijke levering van de bestanddelen van de
onderneming voldoet, dat uit artikel 3.1.1.11 ONBW niet het afgescheiden vermogen
volgde, dat terughoudendheid betracht moet worden met het erkennen van het afgescheiden
vermogen bij de onderneming vanwege de inbreuk op de paritas creditorum en de fraude-
gevoeligheid, maar dat de ontbonden tweepersoonsvennootschap na overlijden van de
vennoot inderdaad wel moet voortduren zolang de erfopvolger de nalatenschap nog niet
heeft aanvaard.

De minister gaf de Eerste Kamer dus gelijk op het punt van de verplichte vereffening van
de ontbonden tweepersoonsvennootschap, maar alle andere vragen van de Eerste Kamer
beantwoordde hij negatief. De kans om duidelijkheid te scheppen over de kwalificatie van
de onderneming liet hij dus onbenut. Ter toelichting van de grote breuk met het bestaande
recht die naar zijn oordeel bestond bij erkenning van het zelfstandige karakter van de
eenmanszaak, sprak de minister zich uit over het gevolg van erkenning van een afgescheiden
vermogen, namelijk het ontstaan van verhaalspreferentie voor zaaksschuldeisers, maar
liet hij onbeantwoord hoe het door een ondernemer tot zijn onderneming afgezonderde
en als zodanig afzonderlijk geadministreerde ondernemingsvermogen in het privaatrecht
moet worden geduid. Het antwoord van de minister belichtte aldus slechts één element,
te weten een mogelijke verhaalspreferentie voor zaaksschuldeisers, maar liet daarmee de
(andere) bestaande onduidelijkheden voortbestaan.58 In dat verband sprak de minister
ook over terughoudendheid bij erkenning van het afgescheiden vermogen vanwege een
vermeende fraudegevoeligheid. Zoals in de introductie van het inleidende hoofdstuk 1 al
bleek, kan men vragentekens plaatsen bij de fraudegevoeligheid. Het behoeft geen nadeel

57 EK I 2005/06, 28746, nr. C, p. 2.
58 Zie ook paragraaf 3.4.3 over de opvatting van de minister over het afgescheiden vermogen.
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voor privéschuldeisers te zijn maar kan zelfs een voordeel opleveren wanneer het recht op
de onderneming meer waard is dan de waarde van de goederen en schulden afzonderlijk.
Ook aan de grote breuk van het bestaande recht door de inbreuk op het paritas creditorum
kan getwijfeld worden, omdat bij de personenvennootschap wel het afgescheiden vermogen
is erkend. Het ontbreken van een antwoord over de plaats van de onderneming in het
privaatrecht leidt er ook toe dat de ministers beantwoording van de vraag naar de verpan-
ding ongegrond is. Om te weten of verpanding en overdracht van de onderneming
mogelijk is, moet eerst de plaats van het recht op de onderneming in het privaatrecht
worden bepaald. Daarnaast hebben Raaijmakers en Van der Steur kritiek geuit over de
stelling in operatie Stofkam dat er geen behoefte is aan een regeling van de algemeenheid
van goederen en schulden; zij waren van oordeel dat het ontbreken van die behoefte louter
zag op de algemeenheden die geregeld waren in de gemeenschapstitel van het BW, en dat
de eenmanszaak vergeten was.59 Ten tijde van het Ontwerp-NBW werd in de toelichting
op artikel 6.1.2.1 van het Ontwerp-NBW overigens wel gewezen op de kwalificatie van de
onderneming in het privaatrecht alvorens het afgescheiden vermogen kon worden beoor-
deeld: ‘Dat bij een algemeenheid van goederen een tot de algemeenheid behorende schuld
(al dan niet, volgens het onderhavige lid 2, gesplitst tussen de deelgenoten) steeds verhaal-
baar is op de tot de algemeenheid behorende goederen, en dat voorts bij sommige alge-
meenheden van goederen (zo b.v. bij een nalatenschap waar zich niet een van de in artikel
4.5.1.3 lid 1 genoemde omstandigheden voordoet) het niet tot de algemeenheid behorende
overige vermogen van de deelgenoten niet aansprakelijk is voor de schulden van de alge-
meenheid, zijn daarentegen regels die buiten de in het onderhavige artikel (te weten arti-
kel 6.1.2.1) geregelde materie staan: zij betreffen de omvang van het verhaalsobject, waarbij
de wet afwijkt van de algemene regel van artikel 3.10.1.1 [nu artikel 3:276 BW AB] dat het
gehele vermogen (en slechts het vermogen) van de schuldenaar kan worden uitgewonnen
voor zijn schuld.’60

2.6 Enkele voorbeelden van de betekenis van een nader onderzoek

naar de onderneming

Het blijvende gebrek aan duidelijkheid over de kwalificatie van de onderneming leidde,
zoals uit het voorafgaande bleek, bij de Eerste Kamer tot veel, door de minister onbeant-
woorde, vragen. Het langdurige gebrek aan duidelijkheid over de eenmanszaak indachtig,
rijst de vraag wat de betekenis is van een huidig nader onderzoek. De betekenis van een
huidig nader onderzoek naar de eenmanszaak is gelegen in het gevolg van de vermogens-

59 Zie voetnoot 116 van dit hoofdstuk.
60 Parl. Gesch. boek 6, p. 475.
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rechtelijke duiding van de onderneming in de in de huidige maatschappij veelvoorkomende
gevallen waarin de ondernemer zijn onderneming ‘deelt’ met anderen (levenspartner of
zakelijke partners in een personenvennootschap), of overgaat op zijn erfgenamen, dan wel
wordt verkocht en overgedragen of wordt verhuurd of verpacht aan een derde en weer
anders: als daarop beslag wordt gelegd of die wordt verpand aan een financier, wordt dan
dat ‘recht’ van de ondernemer op zijn gehele onderneming in al die gevallen op dezelfde
wijze beschermd als zijn andere bezittingen? Van der Steur concludeerde dat ‘erkenning
van een zelfstandige vermogensrechtelijke status voor de onderneming, grote meerwaarde
kan opleveren voor de juridische gang van zaken rond de vele reorganisaties in het
bedrijfsleven. De eenmanszaak en personenvennootschap zijn, wegens gebrek aan erken-
ning, voor reorganisatie veelal aangewezen op de bedrijfsfusie of een activa/passiva trans-
actie, waaraan civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke nadelen zijn verbonden.’61 Raaijmakers
acht aanvaarding van de onderneming in het stelsel van het privaatrecht voor de praktijk
van het grootste belang ‘omdat zij de oplossing van vele rechtsvragen zeer sterk vereenvou-
digt’.62 ‘(Het recht) op de onderneming kan zowel als bestanddeel van het privévermogen
van de ondernemer als zodanig, als wat de daarin besloten elementen (zeggenschap,
inkomen, liquidatiewaarde en ondernemersrisico) afzonderlijk op verschillende wijzen
worden beïnvloed door rechtsfeiten, zoals overlijden van de ondernemer, als door
rechtshandelingen van familie-, vermogens- en ondernemings-rechtelijke aard, zoals
huwelijk, vererving, vennootschap en verkoop.’63 Anders dan Van der Steur en Raaijmakers
acht Verstappen de algemeenheid van goederen als complex van goederen, schulden en
rechtsverhoudingen niet te vereenvoudigen tot één rechtsobject, maar ook hij erkent dat
er behoefte is aan een regeling van de overdracht van de onderneming.64

De thans veelvoorkomende gevallen waaruit de betekenis van een nader onderzoek blijkt,
zullen hieronder toegelicht worden. Net als in het oud-BW van 1838 is de onderneming
in het BW wederom niet op één plaats geregeld in de wet en ontbreekt een verwijzing bij
enkele voorschriften van de eenmansondernemer naar de universitas iuris. Maar daarnaast
is, anders dan in het oud-WvK van 1838, de administratieplicht verschoven naar de alge-
mene bepalingen van boek 3 BW (artikelen 3:15i en 3:15j BW) bedoeld voor eenieder die

61 J.C. van der Steur, Grenzen van rechtsobjecten, dissertatie Leiden, Kluwer Deventer 2003, p. 203; M.J.G.C.
Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint Deventer 2000, p. 58-62; Zie ook E.P.M.
Vermeulen, Het begrip onderneming in boek 3 BW, in: AA 1999, p. 209-216.

62 M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Kluwer Deventer 2006, p. 32-33 (oude druk).
63 M.J.G.C. Raaijmakers, a.w., p. 49 (oude druk).
64 L.C.A. Verstappen, Overdracht onder algemene titel, in: M.J.G.C. Raaijmakers en L.C.A. Verstappen,

Onderneming en overdracht onder algemene titel, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’, W.E.J. Tjeenk
Willink Deventer 2002, p. 157-158 en p. 160.
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een beroep of bedrijf uitoefent.65 Het BW kent een algemene regeling voor het goederen-
en verbintenissenrecht, huwelijksgemeenschapsrecht en erfrecht voor alle rechtsobjecten.
Het primaire doel van het NBW is de creatie van één privaatrechtelijk wetboek met een
gelaagde structuur.66 In verband daarmee is de algemene regeling voor alle rechtsobjecten
ondergebracht in algemene bepalingen, die ook betrekking zouden moeten hebben op de
onderneming.

2.6.1 Ondernemers en de onderneming in het huwelijksgoederenrecht: positie
partner

De overgang van de onderneming naar de huwelijksgemeenschap geschiedt krachtens
artikel 3:80 lid 2 BW onder algemene titel, indien de echtgenoten voor het algemene
gemeenschapsregime hebben gekozen.67 Het effect van de overgang onder algemene titel
is dat de onderneming als één geheel overgaat naar de huwelijksgemeenschap. Die bena-
dering van de eenmanszaak is niet consequent gevolgd in het huwelijksgoederenrecht. Bij
de bestuurs- en de toestemmingsregeling en bij de beëindiging van het huwelijk ontbreekt
het ondernemingsbegrip voor de eenmanszaak. De ondernemende echtgenoot wordt in
de wet via de bestuurs- en toestemmingsregeling – maar zonder een ondernemingsbegrip –
wel enigszins beschermd. Maar voor de beëindiging van de huwelijksgemeenschap of de
scheiding en deling met daarin een onderneming ontbreekt een bepaling in de wet. Het
gebrek aan een ondernemingsbegrip doet bij deze onderwerpen allerlei vragen rijzen.
Welke rechten hebben echtgenoten als hun relatie wordt beëindigd en een onderneming
onderdeel is van de gemeenschap? Welke betekenis heeft artikel 1:97 lid 2 BW dat voor-
schrijft dat bij de echtscheiding het aan elke echtgenoot toegedeelde moet worden geleverd
op dezelfde wijze als is voorgeschreven voor overdracht? Volgt uit het nieuw ingevoerd
artikel 1:95a lid 1 BW, dat bepaalt dat een redelijke vergoeding ten bate van de gemeenschap
toekomt voor de door een echtgenoot ten behoeve van de onderneming aangewende
kennis, vaardigheden en arbeid indien een onderneming buiten deze gemeenschap valt,
dat de onderneming ook in de gemeenschap kan vallen? Behoudt de ondernemer ook na
ontbinding van de huwelijksgemeenschap het recht om de onderneming te besturen dat
hij op grond van artikel 1:97 lid 2 BW heeft verkregen? Artikel 1:101 BW geeft de onder-
nemer de bevoegdheid om, buiten zijn eigen verknochte goederen, beroeps- en bedrijfs-

65 Wellicht is deze plek in Boek 3 BW gekozen vanwege de onderneming die als algemeenheid van goederen
en schulden ook in dit boek opgenomen zou worden.

66 Zie A.S. Hartkamp, Compendium Vermogensrecht voor de rechtspraktijk, Kluwer Deventer 2005, p. 6.
67 Sinds 1 januari 2018 is de beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard. Een wettelijke algehele

gemeenschap van goederen ontstaat vanaf 1 januari 2018 alleen indien de echtgenoten daarvoor hebben
gekozen. Omdat huwelijken voor 1 januari 2018 aangegaan overwegend bestaan uit de algehele gemeenschap
van goederen, ga ik in deze paragraaf daarvan uit.
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middelen over te nemen uit de huwelijksgemeenschap tegen de geschatte prijs na ontbinding
van de gemeenschap. Dan rijst de vraag of de onderneming als geheel kan worden overge-
dragen en geleverd? Kan de bestuurs- en toestemmingsregeling of de verknochtheid van
de onderneming aan de ondernemer een aanwijzing zijn voor de goederenrechtelijke
levering van de onderneming als geheel? Van Mourik en Luiten en Meijers beantwoorden
deze vragen niet, maar redeneren voorzichtig in de richting van de onderneming als geheel.
Van Mourik wijst erop dat het feit dat het vermogen niet wordt gesplitst in een onderne-
mingsvermogen en privévermogen ‘herhaaldelijk de toch reeds droevige posities van
gescheiden echtgenoten verslechtert’.68 Luiten en Meijers lijken het daarmee eens te zijn.
Zij verdedigen – weliswaar voor de personenvennootschap – dat de gehele onderneming
op grond van de verknochtheidsregel van artikel 1:94 lid 3 BW buiten de gemeenschap
valt.69 Op grond van artikel 1:94 lid 3 BW vallen goederen en schulden die aan een der
echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze verknocht zijn, slechts in de gemeenschap voor
zover die verknochtheid zich hiertegen niet verzet. Luiten en Meijers stellen dat de
onderneming ‘verknocht’ is aan de ondernemende partner en zoeken daarbij steun bij de
bestuursregeling die in artikel 1:97 BW bepaalt dat het bestuur over de onderneming toe-
komt aan de ondernemer.70 Dat geldt op grond van het tweede lid van artikel 1:97 BW ook
als na het huwelijk gemeenschapsgoederen dienstbaar zijn gemaakt aan de onderneming,
diens ‘beroep of bedrijf’ zoals de wet het daar uitdrukt. Van Mourik zoekt de oplossing
daarentegen in de onderneming die als zodanig in de huwelijksgemeenschap valt.71

Bij de bestuurs- en de toestemmingsregeling ontbreekt als gezegd het ondernemingsbe-
grip. De bestuurs- en de toestemmingsregeling regelt dat een ondernemende echtgenoot
geen toestemming nodig heeft voor overeenkomsten die ertoe strekken dat hij zich in de
normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf als borg of hoofdelijke medeschuldenaar
kan verbinden, zich voor een derde sterk kan maken, of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van de derde kan verbinden en overeenkomsten van koop op afbetaling van
zaken kan sluiten die kennelijk uitsluitend of hoofdzakelijk ten behoeve van de normale
uitoefening van zijn beroep of bedrijf strekken (zie artikel 1:88 lid 1 sub c en d). Verder

68 M.J.A. van Mourik, De onderneming in het nieuwe huwelijksvermogensrecht, dissertatie Nijmegen, Tjeenk
Willink Zwolle 1970, p. 79.

69 E.A.A. Luijten & W.R. Meijer, Het voorstel van wet tot vaststelling van titel 7.13 BW (vennootschap) en de
‘verkokering’, in: Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2007, p. 31-39.

70 Op grond van vaste jurisprudentie van de HR behoort in een personenvennootschap de onderneming of
het aandeel in de onderneming niet tot de huwelijksgemeenschap, maar valt slechts de waarde van het
aandeel in de onderneming in de gemeenschap. Zie bijvoorbeeld HR 2 februari 1877, W 4082, HR 26 april
1907, W 8534, HR 6 januari 1960, BNB 1960/52 en HR 15 december 1961, NJ 1926/48 (Terneuzense ven-
nootschap).

71 M.J.A. van Mourik, De onderneming in het nieuwe huwelijksvermogensrecht, dissertatie Nijmegen, Tjeenk
Willink Zwolle 1970, p. 65-86.
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regelt de bestuurs- en de toestemmingsregeling dat met toestemming van zijn echtgenote
een ondernemer de goederen bestuurt die dienstbaar zijn aan zijn beroep of bedrijf voor
zover het handelingen betreft die als normale uitoefening van dat beroep of bedrijf zijn te
beschouwen, zie artikel 1:97 lid 2. De wet lijkt de ondernemende echtgenoot via de bestuurs-
en de toestemmingsregeling te beschermen. Maar die bescherming is zonder een duidelijk
ondernemingsbegrip schijn. De bestuurs- en de toestemmingsregeling werpt namelijk ook
weer nieuwe vragen op. Treft bijvoorbeeld een bestuursbesluit om een pand waarin de
onderneming is gevestigd na verkoop terug te huren, de financiële belangen van de
levenspartner en dus de privésfeer (en is dus geen sprake van uitoefening van een beroep
of bedrijf)? Of is in dit geval deze ondernemer aan zijn levenspartner zelfs buiten het geval
van scheiding en deling van de gemeenschap slechts het recht op ‘uitkering van winst’
verschuldigd (en is er wel sprake van uitoefening van een beroep of bedrijf)? Met andere
woorden: is zonder verduidelijking wat een onderneming is, duidelijk wat onder de ‘normale
uitoefening’ moet worden verstaan? Geeft ‘normale uitoefening’ voldoende houvast?

In Van Mourik’s uitgebreide onderzoek naar het begrip onderneming in het huwelijksver-
mogensrecht stelt hij zes voordelen vast van de onderneming als duidelijk van de huwe-
lijksgemeenschap afgescheiden algemeenheid van goederen en schulden en een bezwaar.72

Ik noem eerst de voordelen. Ten eerste het verdwijnen van het rechterlijke beoordelings-
probleem of sprake is van ‘normale uitoefening van het beroep of bedrijf’. Er is dan immers
sprake van een ‘normale uitoefening van het beroep of bedrijf’ als het desbetreffende recht,
de zaak of de verbintenis op de balans van de onderneming staat. Ten tweede hoeft bij de
ontbinding van een huwelijksgemeenschap geen onderscheid meer gemaakt te worden
tussen ondernemingsgoederen die wel toebehoren tot de gemeenschap en ondernemings-
goederen die niet toebehoren tot de gemeenschap. De onderneming wordt of in gemeen-
schap gehouden of privé. Echtlieden kunnen dan geen verwarring meer scheppen, ook
niet ten opzichte van privé- en zaaksschuldeisers, over aan de ondernemende partner
verknochte goederen die toch in de gemeenschap vallen. Ten derde signaleert Van Mourik
dat de opheffing van het onderscheid dat ingevolge de vaste jurisprudentie van de Hoge
Raad bestaat tussen de personenvennootschap en de eenmansonderneming een voordeel
is. Het recht van de vennoot op een aandeel in het vermogen van een personenvennootschap
valt buiten het huwelijksvermogen.73 Zo’n recht valt ingeval van een eenmansonderneming
niet buiten het huwelijksvermogensrecht.74 Ten vierde verdwijnt volgens Van Mourik het

72 M.J.A. van Mourik, De onderneming in het nieuwe huwelijksvermogensrecht, dissertatie Nijmegen, Tjeenk
Willink Zwolle 1970, p. 81-85.

73 Onverlet de waarde daarvan. Zie HR 12 oktober 2001, NJ 2003/534 m.nt. WMK en AA 2002/163 m.nt.
Raaijmakers en artikel 7:807 BW in het Oud-Wetsvoorstel Personenvennootschappen (oud).

74 Zie over de waarde van de eenmansonderneming en het recht daarop ingeval van een huwelijksgemeenschap
het zo dadelijk te bespreken Damesmodebedrijfarrest HR 9 maart 1951, NJ 1952/46 m.nt. Houwing en
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gevaar van financiële privéproblemen van een niet-ondernemende echtgenote en van een
eventueel verhaalsrecht van haar privéschuldeisers ook op de ondernemingsbestanddelen.
Ten vijfde is bij een begrip onderneming eenvoudig vast te stellen welke beroeps- en
bedrijfsmiddelen in de zin van artikel 1:101 BW bij de ontbinding van de gemeenschap
toebehoren aan de niet-ondernemende echtgenote, maar in de bestuursmacht vielen van
de ondernemer en voor overdracht in aanmerking komen. Ten zesde heft een onderne-
mingsbegrip de theoretische tegenstrijdigheid op tussen de mogelijkheid goederen van de
niet-ondernemende echtgenote te besturen in het kader van een onderneming en bij ont-
binding van de huwelijksgemeenschap de mogelijkheid die goederen te behouden in de
onderneming, mits de verplichting van de overdrachtsregeling van artikel 1:101 BW wordt
nagekomen.75 Als nadeel van een begrip onderneming tekent Van Mourik de verhaalspre-
ferentie van alle zaaksschuldeisers boven privéschuldeisers aan.76 Ik onderschrijf de hier-
boven door Van Mourik genoemde voordelen en nadelen van een begrip onderneming.
Maar ik teken aan dat het nadeel van een begrip onderneming mijns inziens niet aan de
noodzakelijkheid van verduidelijking van het begrip onderneming in de weg staan. De
onderneming is niet per definitie een afgescheiden vermogen met verhaalspreferentie voor
de zaaksschuldeisers.77

Verduidelijking van het begrip onderneming is dus van belang voor echtgenoten die
gehuwd zijn met een ondernemer en ook voor de ondernemende echtgenoot zelf. Het
huwelijksvermogensrecht in Boek 1 houdt onvoldoende rekening met de implicaties van
het drijven van een onderneming voor de (aanstaande) echtgenoot die tevens ondernemer
is. Een laatste voorbeeld van de onduidelijkheid die Boek 1 zonder het begrip onderneming
opwerpt, biedt het Damesmodebedrijfarrest waarin de Hoge Raad overwoog dat ‘de
beslissing (...) dat het onderhavige damesmodebedrijf in de gemeenschap valt, (…) bij de
waardering daarvan mede met den ‘goodwill’ van dat bedrijf rekening moet worden
gehouden’.78 Hoewel in het onderhavige geval in het Damesmodebedrijfarrest de vergun-
ningen in het bedrijf op naam stonden van de ondernemer en men zou kunnen verdedigen
dat deze verknocht zijn aan de ondernemer en buiten de huwelijksgemeenschap vallen,

AA III/83 m.nt. Wiarda; HR 12 oktober 2001, RvdW 2001/153, AA 2002/163 m.nt. Raaijmakers. Molenaar
noemt ook het vonnis van de Rb. Rotterdam 8 januari 1962, NJ 1962/480, waarin de rechtbank ook tot een
erkenning van de goodwill komt. Zie F. Molenaar, Orde op zaken, Tjeenk Willink Zwolle 1966, p. 81.

75 Van Mourik merkt terecht op dat de ondernemende partner in geval van het gebruik van goederen die
toebehoren aan de gemeenschap zich financieel zal moeten indekken. In geval van ontbinding van de
gemeenschap en de wens die goederen op grond van artikel 1:101 BW over te nemen zal hij die wens
moeten kunnen financieren. Anders is hij afhankelijk van zijn ex-partner voor het treffen van een betalings-
regeling.

76 De verzameling vogeltjes is louter een universitas facti. De universitas facti is een hoeveelheid roerende
zaken.

77 Zie uitgebreid paragraaf 3.4.3.
78 HR 9 maart 1951, NJ 1952/46 m.nt. Houwing en AA III/83 m.nt. Wiarda.
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kwam volgens de Hoge Raad aan zijn ex-echtgenote de helft van de waarde van de onder-
neming inclusief de goodwill toe, omdat de waarde van het recht op de onderneming in
de gemeenschap viel. De waarde van het recht op de onderneming werd derhalve vastgesteld
op een bedrag gelijk aan de waarde van het bedrijf inclusief de op naam van de ondernemer
staande vergunningen. Maar het niet in Boek 1 BW terug te vinden antwoord op de vraag
waarom de waarde van de onderneming in een gemeenschap valt – en waarschijnlijk
daarom ook niet als zodanig door de Hoge Raad behandeld is –, blijft dan onbeantwoord.
Is hier sprake van vergunningen die in de huwelijksgemeenschap vallen of een onderneming
die buiten de gemeenschap valt om verknochtsheidsredenen en louter een winst- of
goodwillrecht dat in de gemeenschap valt? Hoe werkt artikel 3:186 BW in dit verband?

2.6.2 Vererving van de onderneming en ondernemerschap

Ook de overgang van de nalatenschap in de ervengemeenschap geschiedt krachtens arti-
kel 3:80 lid 2 BW onder algemene titel, met als gevolg dat ook de onderneming van de
erflater als één geheel overgaat in de ervengemeenschap. Voor wat betreft de bedrijfsover-
dracht na overgang krachtens erfrecht doet het wettelijk stelsel van het erfrecht volgens
Van Mourik bij uitstek vragen rijzen over het gebrek aan het ondernemingsbegrip.79 Dit
is te wijten aan het feit dat de continuïteit van een bedrijf na overlijden van de eenmanson-
dernemer het meest in gevaar is. Dat is relevant nu het aantal bedrijfsopvolgingen in het
midden- en kleinbedrijf door de vergrijzing de komende jaren verder zal stijgen.

Een eenmansondernemer kan worden opgevolgd door een (stief)kind. Een eenmansonder-
nemer die bij leven de bedrijfsopvolging wil regelen, zal met de positie van zijn echtgenote
als langstlevende echtgenoot in de zin van Titel 4.3 BW rekening houden. Titel 3.4 regelt
hoe de langstlevende echtgenoot en de kinderen na overlijden van de ondernemer het
recht op de onderneming voortzetten. Na overlijden erft de langstlevende echtgenoot de
nalatenschap (artikel 4:13 lid 2 en 3 BW) terwijl de kinderen een geldvordering op die
echtgenoot krijgen. De eenmansondernemer kan zijn gehele onderneming verkopen of
schenken onder opschortende voorwaarde van zijn overlijden.80 Hij verkoopt de onderne-

79 ‘Immers, de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk en in het bijzonder die van de ontbinding ener
huwelijksgemeenschap vormen een voortdurende bedreiging van de continuïteit, op grond van het feit dat
het wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht de niet ondernemende echtgenoot een claim bezorgt op
het ondernemingsvermogen. De vermogenswaarde van deze claim bedreigt – uitgaande van het wettelijk
stelsel van huwelijksvermogensrecht en de wettelijke erfopvolging – de voortgang der economische activiteit
(…).’ Zie M.J.A. van Mourik, Onderneming en erfrecht, rede Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1975, p. 5-6.

80 Zie over bedrijfsopvolging en inbreng van een onderneming in een personenvennootschap W.J.M. van
Veen, Bedrijfsopvolging bij personenvennootschappen: vennootschapsrechtelijke aspecten, in: M.J. Hoogeveen,
W.J.M. van Veen, S.A. Stevens, W. Burgerhart, H.J. de Kluiver & I.J.F.A. van Vijfeijken, Bedrijfsopvolging.
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ming dan bij leven, maar pas na zijn overlijden wordt de onderneming geleverd. Het
voordeel van overgang van de onderneming na overlijden boven de inbreng van de
onderneming in een personenvennootschap met een ‘opvolger’ is dat de aansprakelijkheid
tot het moment van overlijden alleen bij de initiële ondernemer berust. Dit is ook een
oplossing als de ondernemer geen afstand wil of kan doen van de algehele zeggenschap
over zijn onderneming. Aan de langstlevende echtgenoot is het om na het overlijden van
de initiële ondernemer de onderneming te leveren aan de opvolger, die krachtens de
bedrijfsopvolgingsovereenkomst als schuldeiser de voortzetting van de onderneming kan
vorderen. De grote vraag is of de langstlevende echtgenoot dit doet. En wat als andere
erfgenamen de voortzetter dwarsbomen, bijvoorbeeld door concurrerende activiteiten in
de nabije omgeving te ontplooien? En wat is dan de onderneming en hoe kan die worden
geleverd? Bij bedrijfsoverdracht van de onderneming na overlijden loopt men nu tegen
de volgens de heersende leer noodzakelijke stuksgewijze levering aan.81

De wet regelt alleen dat een kind of stiefkind van de erflater onder omstandigheden de
onderneming mag voortzetten. Artikel 4:38 lid 1 BW bepaalt: ‘op verzoek van een kind of
stiefkind van de erflater kan de kantonrechter, mits daardoor een zwaarwegend belang
van het kind of stiefkind wordt gediend en in vergelijking hiermede het belang van de
rechthebbende niet ernstig wordt geschaad, de rechtbank verplichten tot overdracht tegen
een redelijke prijs aan het kind of stiefkind, dan wel diens echtgenoot, van de tot de nala-
tenschap of de ontbonden huwelijksgemeenschap behorende goederen die dienstbaar
waren aan een door de erflater uitgeoefend beroep of bedrijf dat door het kind of stiefkind
dan wel diens echtgenoot wordt voortgezet. Bij zijn beschikking kan de kantonrechter
nadere regelingen treffen.’

Door Molenaar is verdedigd dat het het meest in de rede ligt dat de voortzetter die de
onderneming drijft, op grond van de redelijkheid en billijkheid inderdaad verdeling en
toedeling van de onderneming kan eisen.82 Molenaar zoekt hierbij steun in het hierboven
in paragraaf 2.6.1 genoemde Damesmodebedrijfarrest waarin de waarde van de onderne-
ming als onderdeel van de huwelijksgemeenschap aan beide echtgenoten toekwam en aan
de voortzettende echtgenoot de onderneming inclusief de op zijn naam gestelde vergun-

Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, preadvies KNB, Sdu Uitgevers Den Haag 2005, p. 123-200;
zie ook paragraaf 2.3.

81 Een daar bijkomend probleem is wat precies wordt overgedragen aan de vruchtgebruiker en wat de
vruchtgebruiker precies overdraagt aan de erfgenamen. Zie uitgebreid P.J.A. Adriani, Vruchtgebruik van
een fabrieks- of handelszaak, in: WPNR 2581 1919, p. 222-223; P.J.A. Adriani, Preadviezen over de winst in
het privaat- en fiscaalrecht, preadvies Broederschap der Candidaat-Notarissen, 1942.

82 F. Molenaar, Orde op zaken, Tjeenk Willink Zwolle 1966, p. 81.
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ningen toekwam.83 Mij lijkt aanbevelenswaardig om het Damesmodebedrijfarrest onverkort
toe te passen op de bedrijfsopvolging. Bij een nalatenschap gaat het immers ook om een
scheidings- en delingsvraagstuk. Dat de waarde van de onderneming in de gemeenschap
valt, lijkt ook voorzichtig te volgen uit het arrest van de Hoge Raad van 3 juni 1954.84 Een
regeling in de wet over de bedrijfsopvolging waaruit die onverkorte toepasselijkheid van
het Damesmodebedrijfarrest expliciet blijkt, ontbreekt nu nog.

Bij opvolging door iemand die geen erfgenaam van de erflater is, kan zich het probleem
voordoen dat geen bedrijfsopvolgingsovereenkomst of legaat is opgemaakt. Heeft de derde-
opvolger een recht op voortzetting van de onderneming? Dat kan zich bijvoorbeeld voor-
doen als de derde-opvolger, ook werknemer, tijdens een langdurig ziekbed van de onder-
nemer de onderneming heeft gedreven in de wetenschap dat hij na overlijden de onderne-
ming mocht voortzetten omdat hem dat was medegedeeld.85 Hetzelfde geldt voor de vesti-
ging van vruchtgebruik. De potentiële vruchtgebruiker is afhankelijk van de erfgenamen
tegenover wie hij slechts een verbintenis tot vestiging zou kunnen hebben. In alle hierboven
besproken wijzen van bedrijfsopvolging staat het gebrek aan eenduidige invulling van het
begrip onderneming als een geheel voorop en is er behoefte aan verduidelijking.

83 F. Molenaar, a.w., p. 81. Ook Van Mourik spreekt over een toedeling aan de voortzetter. Zie M.J.A. van
Mourik, Onderneming en erfrecht, rede Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1975, p. 19 en 22.

84 Verstappen haalt in zijn dissertatie de volgende rechtsoverwegingen uit dit arrest aan. ‘O. dat uit deze his-
torie blijkt, dat de strekking van art. 29, lid 1, is om – met behoud van den regel dat de vergunning niet
vererft – te bereiken, dat na het overlijden van den vergunninghouder t.b.v. een beperkte groep personen,
die den overledene het naast staan, de overlevende echtgenoot en de kinderen, de vermogenswaarde, welke
de vergunning vertegenwoordigt, nog in stand kan blijven; (…) O. dat de regeling aldus verstaan meebrengt,
dat na toepassing van art. 29 lid 1, wanneer, hetzij na onderling overleg, hetzij met inachtneming van de
wettelijke rangorde, de vergunning op één der gegadigden is overgeschreven, een verhouding ontstaat,
waarbij – evenals bij faillissement van den vergunninghouder – valt uiteen te houden de drankvergunning
als het strikt persoonlijke recht, waarvan slechts de vergunninghouder de drager is, en de in dit recht beli-
chaamde vermogenswaarden, die, indien door den vergunningshouder gerealiseerd, anderen dan hem of
anderen met hem te zamen kunnen toekomen. Dat in de bedoelde verhouding tussen den overlevenden
echtgenoot en de kinderen van den overleden vergunninghouder, van wie één door de overschrijving het
persoonlijk vergunningsrecht verwierf – zodat uitsluitend hij erover kan beschikken en dit met zijn dood
eindigt –, de baten die dit recht in zijn handen, hetzij door exploitatie, hetzij door het te gelde te maken,
oplevert, aan bedoelde personen te zamen toekomen, en wel, nu niet anders is bepaald, voor gelijke delen.’
[cursivering AB] L.C.A. Verstappen, Rechtsopvolging onder algemene titel, dissertatie Nijmegen, Kluwer
Deventer 1996, p. 204.

85 Zie M.J.A. van Mourik, Onderneming en erfrecht, rede Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1975, p. 22-28.
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2.6.3 Verkoop, inbreng, overdracht en levering aan derden en overige
reorganiserende rechtshandelingen

Bij overdracht van een onderneming levert een beschikkingsbevoegde de onderneming
krachtens een geldige titel ex artikel 3:84 lid 1 BW. De overdracht van de eenmanszaak
geschiedt vaak ten titel van koop of ten titel van inbreng. De functie van deze titel is de
bescherming van derden tegen nietige verbintenissen. Op grond van het causaal stelsel is
de overgang op basis van een geldige titel vereist.86 Daarnaast is de titel ook van belang
voor de aansprakelijkheid van de eenmansondernemer en zijn wederpartij. Het frequente
gebruik van de koop en inbreng bij eenmansondernemers rechtvaardigt een bespreking
van deze titels.87

De koop van een de onderneming komt in de praktijk vaak voor. Op grond van artikel 3:84
lid 2 BW moet bij de titel het goed met voldoende bepaalbaarheid omschreven zijn. Een
goed is met voldoende bepaalbaarheid omschreven als partijen kunnen vaststellen om
welk goed het gaat.88 Bij de eenmanszaak gebeurt de omschrijving door een opsomming
van alle onderdelen van de onderneming. In die zin verschilt de koop van het recht op de
onderneming niet van een activa-passivatransactie. In beide gevallen wordt de onderneming
onderverdeeld in de afzonderlijke onderdelen. Algemeen aanvaard is dat de onderneming
op deze wijze als één goed met voldoende bepaalbaarheid kan worden omschreven. De
heersende leer is dat de onderneming bij de koop verbintenisrechtelijk gezien als één geheel

86 Zie uitgebreid hierover B.W.M. Nieksens-Isphording, Overdracht/Űbertragung. Eigendomsverkrijging naar
Nederlands en Duits recht, Ars Aequi Libri Nijmegen 1999.

87 De vraag of het recht op de onderneming in één geheel overgedragen en geleverd kan worden rees ook weer
uit het inmiddels geschrapte artikel 7:831a Oud-Wetsvoorstel Personenvennootschappen dat conceptueel
bij de overdracht en levering van het recht op de onderneming in één geheel paste. In (oud) artikel 831a
lid 1 Oud-Wetsvoorstel Personenvennootschappen wordt ter bevordering van de continuïteit van bedrijven
bepaald dat vereffening achterwege kan blijven in het geval waarin een voortzettingsbeding bij uittreden
of overlijden van een vennoot voorziet in de voortzetting van de vennootschap door één vennoot. In dat
geval zet de overblijvende vennoot de vennootschap voort als eenmanszaak. Lid 3 van (oud) artikel 831a
Oud-Wetsvoorstel Personenvennootschappen regelt de verhaalsvoorrang van de zaaksschuldeisers van de
gewezen vennootschap boven de (privé)schuldeisers van de nieuwe eenmansondernemer. De voortzetting
van de vennootschap als eenmanszaak zonder vereffening en het afgescheiden vermogen van die eenmanszaak
bevestigen (i) de afzondering van het ondernemingsvermogen, (ii) de kwalificatie van het begrip onderneming
in het privaatrecht als eenheid en (iii) de overdracht van het recht op de onderneming. Zoals de heersende
leer verdedigt, is op grond van (oud) artikel 831a lid 1 jo. 8:821 Oud-Wetsvoorstel Personenvennootschappen
de stuksgewijze overdracht en levering van de gemeenschapsgoederen in het geval van een niet-rechtspersoon,
of bij een openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid het aandeel, door de uittredende vennoot of
de erfgenamen van de overleden vennoot aan de overblijvende vennoot noodzakelijk. Die keuze brengt ons
weer bij de zojuist aan de orde gestelde vraag of het recht op de onderneming in één geheel overgedragen
en geleverd kan worden op grond van artikel 3:95 BW.

88 Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV, Vermogensrecht algemeen. Algemeen Goederenrecht, Wolters Kluwer
Deventer 2013, p. 204-209.
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kan worden beschouwd.89 De heersende leer wijst daarbij op het in het contractenrecht
geldende beginsel van partijautonomie. Dit beginsel houdt in dat partijen in gezamenlijk
overleg vorm mogen geven aan de inhoud van hun overeenkomst, mits deze niet in strijd
is met de openbare orde of de goede zeden in de zin van artikel 3:12 BW.90 Bij de confor-
miteitsregeling van artikel 7:17 BW is het de vraag of er sprake is van niet-nakoming indien
de geleverde onderneming gelet op de betaalde goodwillprijs niet de eigenschappen bezit
die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. In de literatuur en juris-
prudentie heerste hierover verdeeldheid.91 De Hoge Raad maakte onlangs een einde aan
de onzekerheid en bepaalde dat er in dat geval sprake was van niet-nakoming.92

Voor de inbreng van de onderneming in een BV93 is vereist de verbintenis tot inbreng op
de aandelen, opgenomen in een oprichtingsakte, opgemaakt en verleden door een notaris.
Zie artikel 2:203 lid 4 en artikel 2:204 lid 1 BW. De inbreng op aandelen kan in geld
plaatsvinden. Anders dan krachtens oud-artikel 2:203a BW is geen bankverklaring meer
vereist die inhoudt dat terstond na de oprichting de geldmiddelen ter beschikking van de
BV staan ofwel dat voor de oprichting de geldmiddelen op een afzonderlijke rekening
stonden die na de oprichting uitsluitend ter beschikking van de vennootschap zal staan,
mits de storting in de akte van oprichting door de vennootschap is aanvaard. Het in te
brengen geldbedrag op de aandelen kan sinds de invoering van het Wet vereenvoudiging
en flexibilisering van het bv-recht op 1 oktober 2012 minimaal 0,01 eurocent zijn. Het
wettelijk minimumkapitaal is afgeschaft. Op grond van artikelen 2:204a en 2:204b BW kan
de inbreng op de aandelen ook anders dan in geld geschieden. Volgens vaste jurisprudentie
is voldaan aan de inbreng op de aandelen ingeval van inbreng van de onderneming in één
geheel.94 Sinds 1 oktober 2012 is het voor de inbreng op de aandelen niet langer verplicht
een accountantsverklaring ex oud-artikel 2:204a of 2:204b BW op te stellen die inhoudt

89 Zie hierover uitdrukkelijk de minister in EK 2006-2007, Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het
Burgerlijk Wetboek, 28746 nr. E, p. 2. Anders Asser-Mijnssen-De Haan-Van Dam die aan de onderneming
bij de koop ook in verbintenisrechtelijke zin geen betekenis toekennen. ‘Zo is verkoop van een onderneming
niet hetzelfde als verkoop van de tot de onderneming behorende goederen Uit zo’n koopovereenkomst
ontstaan immers andere rechten en verplichtingen dan uit een gewone verkoop, namelijk de verplichting
de nodige handelingen voor de overdracht van de clientèle te verrichten.’ Asser-Mijnssen-De Haan-Van
Dam 3-I, Goederenrecht, Kluwer Deventer 2006, p. 66. Vergelijk J. Offerhaus, De handelszaak in het
Nederlandse recht, preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland,
W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1947, p. 143.

90 Asser-Hartkamp-Sieburgh, Algemeen overeenkomstenrecht, Kluwer Deventer 2010, p. 33-50.
91 Hof Arnhem 13 oktober 2009, RN 2010/7.
92 HR 8 juli 2011,NJ 2013/256 m.nt. Hijma, JOR 2012/312 m.nt. Biemans,AA 2012/118 m.nt. Raaijmakers/Boui-

chi.
93 In plaats van een BV kan ook inbreng in een NV plaatsvinden. Waar in deze paragraaf BV staat kan dus

ook NV worden gelezen.
94 Zie bijvoorbeeld HR 15 januari 1988, NJ 1988/889; Hof Den Haag, 11 december 2001, FED 2002/189; Hof

Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2015, NJF 2015/298.
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dat volstorting op de aandelen in de zin van artikel 2:191b jo. 2:178 lid 2 BW heeft plaats-
gevonden. Op grond van het huidige herziene artikel 2:204a of 2:204b BW volstaat een
beschrijving van de oprichters, met vermelding van de toegekende waarde en waarderings-
methoden.

De vraag die sinds de afschaffing van het minimumkapitaal van mindere betekenis is, maar
in theorie nog rijst, is of de verbintenis tot inbreng op de aandelen kan inhouden dat de
aandelen worden volgestort met geldmiddelen van de onderneming. Zijn door bekrachtiging
deze geldmiddelen tot het vermogen van de BV gaan behoren en heeft er daarom geen
daadwerkelijke terbeschikkingstelling van middelen plaatsgevonden?95 Of heeft de een-
mansondernemer het recht om middelen van de onderneming te bestemmen tot volstorting
van de aandelen? En gebeurt er bij inbreng van de onderneming in één geheel op de aan-
delen eigenlijk niet hetzelfde: worden ook dan activa en passiva die daarna tot het vermogen
van de BV gaan behoren wegens bekrachtiging op de aandelen ingebracht? In het boven-
staande was bij de koop het beginsel van de partijautonomie aan de orde. Op basis van dit
beginsel is de partijbedoeling leidend bij de inhoud en omvang van de verbintenis. Dit
beginsel lijkt in de herziene artikelen 2:204a en 2:204b BW ook leidend te zijn voor de
verbintenis tot inbreng op de aandelen in natura. Aannemelijk is dat de partijbedoeling
beslissend is voor de inhoud en omvang van de activa en passiva die partijen rekenen tot
de onderneming. In een arrest van 2003 heeft de HR zich gebogen over deze vraag onder
het oude recht.96 Voor de verbintenis tot inbreng op de aandelen in geld oordeelde de Hoge
Raad in een in de literatuur97 veelbesproken arrest niet dat de partijautonomie leidend is.
In plaats daarvan hanteert de HR een strikte uitleg van de rechtshandeling tot bekrachtiging
en oordeelt hij dat door de bekrachtiging de ingebrachte geldmiddelen van de onderneming
tot het vermogen van de opgerichte BV zijn gaan behoren en daarom geen daadwerkelijke
terbeschikkingstelling van middelen heeft plaatsgevonden. De vraag is of de Hoge Raad
na de afschaffing van het minimumkapitaal nu nog hetzelfde zou oordelen. Mijns inziens
bewijst het afschaffen van het minimumkapitaal dat de partijautonomie in bovengenoemd
arrest een doorslaggevende rol zou moeten hebben gehad in plaats van een strikte uitleg
van de rechtshandeling tot bekrachtiging.

Inbreng en overdracht zijn pas een feit na levering van de onderneming. Nieskens-Isphor-
ding omschrijft de levering als ‘de handelingen van partijen die nodig zijn om de overdracht

95 Zie HR 24 maart 2000, NJ 2000/354.
96 HR 11 juli 2003, NJ 2003/630, JOR 2003/193 m.nt. Groffen, AA 2004/430 Bas-C BV.
97 Bijvoorbeeld M.L. Lennarts en J.N. Schutte-Veenstra, Versoepeling van het BV-kapitaalbeschermingsrecht,

Kluwer Deventer 2004.
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van een goed te bewerkstelligen’.98 Onder die handelingen verstaat zij de leveringsdaad en
de goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht, al erkent zij dat over dit laatste geen
overeenstemming bestaat in de literatuur. De functie van levering is de uitvoering van de
titel.99 Deze derivatieve wijze van verkrijging die de overgang bewerkstelligt van dezelfde
rechten als die eerder toekwamen aan de vorige eigenaar, gebeurt op de wijze die in de wet
is voorgeschreven. In de meeste gevallen schrijft de wet als vormvereiste voor levering een
akte voor, zie artikelen 2:86, 2:196, 3:89 en 3:94 BW. Levering van roerende zaken, niet-
registergoederen geschiedt door bezitsverschaffing, zie artikel 3:90 BW, of door machtsver-
schaffing, zie artikel 3:91 BW. Raaijmakers heeft de vraag gesteld of de overdracht van de
onderneming ook in een geheel bewerkstelligd kan worden, namelijk door een akte, ook
voor roerende zaken, op grond van artikel 3:95 BW en of aldus met de onderneming ook
de goodwill overgaat op de verkrijger.100 Wat is rechtens als de rechthebbenden wisselen,
in het bijzonder bij overdracht? En hoe vindt de goederenrechtelijke overdracht en levering
tussen partijen onderling plaats? Heeft de levering werking tegenover derden?101 Hoe
worden derden dan beschermd? De aansprakelijkheid van de verkopende eenmansonder-
nemer lijkt niet in de weg te staan aan de levering van de onderneming als een geheel.
Overdracht leidt immers niet tot ontslag uit verhaalsaansprakelijkheid, tenzij de betrokken
derden daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.102 De levering van de onderneming als
één geheel laat onverlet de aansprakelijkheid van de verkopende ondernemer voor de
schulden van de onderneming.103 Bij schuld- en contractsoverneming verdwijnt die wel,
zie artikelen 6:155 en 6:159 BW.

Dat probleem van levering van de onderneming als geheel komt nog scherper naar voren
in geval van levering ten titel van inbreng in een BV. De redenen daartoe kunnen worden
gevormd door de wens om met andere (mede-)ondernemers samen te gaan werken, aan-
sprakelijkheid als investeerder (aandeelhouder) voor de ondernemingsrisico’s te beperken,
belastingheffing te optimaliseren of ter voorbereiding op een vereenvoudigde opvolging,
overdracht, fusie of andere reorganisatie. Ook een inbreng van de onderneming als geheel
maakt het BW niet mogelijk. Inbreng van een onderneming in een andere rechtsdrager in

98 B.W.M. Nieksens-Isphording, Overdracht/Űbertragung Eigendomsverkrijging naar Nederlands en Duits
recht, Ars Aequi Libri Nijmegen 1999, p. 48. Zie ook W.H.M. Reehuis & A.H.T. Heisterkamp, Goederenrecht,
Wolters Kluwer Deventer 2012, p. 104-108 en de daar aangehaalde literatuur.

99 W.H.M. Reehuis & A.H.T. Heisterkamp, Goederenrecht, Wolters Kluwer Deventer 2012, p. 101.
100 M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 46-49 en 51-56.
101 Voor contractsovergang/-overname, zie artikelen 6:155-6:159 BW, kwalitatieve rechten, zie artikel 6:251

BW.
102 Zie over dit beginsel in het Nederlands aansprakelijkheidsrecht Asser-Sieburgh 6-II, Verbintenissenrecht.

Deel II. De verbintenis in het algemeen, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 291-293.
103 Zie voor de relatie tussen het beginsel ‘ieder draagt zijn eigen schade’ en de beperking van aansprakelijkheid

Paul G. Mahoney, Contract or Concession? An Essay on the History of Corporate Law, in: Georgia Law
Review, p. 873-89.
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een rechtshandeling is tot dusverre niet gefaciliteerd in het BW. Interessant is dat het
ingetrokken Oud-Wetsvoorstel Personenvennootschappen Titel 7.13 wel voorzag in de
mogelijkheid om de bestaande (openbare) vennootschap die rechtspersoon is, om te zetten
in een BV zonder dat de rechtspersoon haar identiteit verliest en bijgevolg dus ook de
onderneming niet hoeft te worden ingebracht in de BV.104 Daarbij moet wel worden
opgemerkt dat daartoe eerst een openbare vennootschap rechtspersoonlijkheid moest
hebben verkregen, waardoor de inbrengproblematiek dan verschuift naar die rechtshande-
ling, zie ontwerp-artikel 7:832 BW. Omzetting is naar Nederlands recht de ‘rechtshandeling
waarbij de rechtsvorm en de statuten wijzigen en de rechtspersoon voortbestaat’105 of ‘de
rechtshandeling waarbij de juridische en interne organisatie van de rechtsdrager als
zodanig wijzigt’.106 Overgang van het gehele ondernemingsvermogen (zaken, rechten en
verbintenissen) in een rechtshandeling is mogelijk bij de juridische fusie en splitsing.
Overgang geschiedt daar uitdrukkelijk onder algemene titel, zie de artikelen 2:309, 2:334a
en 3:80 lid 2 BW. Deze enkelvoudige rechtshandeling is alleen voorhanden voor de formele
vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, naamloze vennootschap
en besloten vennootschap, zie artikel 2:308 BW. Bij de regeling van de inbreng van een
eenmansonderneming in een andere rechtsdrager in een rechtshandeling in het BW is van
belang de beperkte reikwijdte van rechtsopvolging onder algemene titel krachtens fusie of
splitsing en daarnaast dat de wijziging van de juridische en interne organisatie van de
rechtsdrager beperkt is tot rechtspersonen.107 Bij juridische fusie en splitsing wordt de
overgang van een onderneming vereenvoudigd en is ingevolge artikel 2:318 BW voor
registergoederen slechts een aantekening in de registers vereist, maar tegelijk zijn vele
materiële en procedurele regels toegesneden op bescherming van derden.108 Vereenvoudigde
inbreng van een onderneming is niet fundamenteel anders en bescherming van derden
kan hier op overeenkomstige wijze gestalte krijgen (bijvoorbeeld – zoals in het Duitse en
Oostenrijkse recht – in de vorm van een doorlopende aansprakelijkheid van de inbrengende

104 Zie voor de regeling hieromtrent W. Bosse,Omzetting van personenvennootschappen. Van huidigemaatschap,
VOF en CV in NV?, in: WPNR 2008, p. 466-469.

105 M.A. Verbrugh, Structuurwijzigingen bij kapitaalvennootschappen en de positie van schuldeisers, dissertatie
Rotterdam, Kluwer Deventer 2007, p. 338-339.

106 M.J.G.C. Raaijmakers, Omzetting tussen vennootschappen en rechtspersoon. Reorganisaties van personenven-
nootschappen in het ontwerp titel 7.13 BW, in: WPNR 6524 2003, p. 246-253; F.J.P. van den Ingh e.a.,
Maeijers belangstellingen, Kluwer Deventer 1997, p. 53.

107 Zie Verstappen die wijst op ‘de beperkte toepasbaarheid en de onduidelijkheid die bestaat over de reikwijdte
van de vermogensovergang onder algemene titel’. Zie L.C.A. Verstappen, Overdracht onder algemene titel,
M.J.G.C. Raaijmakers en L.C.A. Verstappen, in: Onderneming en overdracht onder algemene titel, preadvies
Vereeniging van ‘Handelsrecht’, Tjeenk Willink Deventer 2002, p. 148; Zie ook p. 152-158.

108 Zie de publicatievoorschriften (artikelen 313 en 334h), de verzetsmogelijkheid (artikelen 316, 334k en 334l),
de ontbinding- en wijzigingsmogelijkheid van overeenkomsten (artikelen 322 en 334r), de verruimde aan-
sprakelijkheid ten tijde van de fusie of splitsing (artikelen 334t) en de regeling over de onnauwkeurig
beschreven vermogensonderdelen (artikelen 334s).
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ondernemer). Net als voor het huwelijksgoederenrecht en erfrecht is voor de overdracht
en andere reorganiserende rechtshandelingen dus behoefte aan verduidelijking van het
ondernemingsbegrip.

2.6.4 Verpanding, beslag en executie

Een volgend punt waar onduidelijkheid rijst over het ondernemingsbegrip, is het pandrecht.
Het pandrecht is op grond van artikel 3:8 BW uit een meeromvattend recht afgeleid. Het
pandrecht strekt ingeval van niet-nakoming tot verhaal en voorrang bij de executie van
het goed, zie artikel 3:227 lid 1 BW. Op grond van artikel 3:98 BW wordt het pandrecht
gevestigd op overeenkomstige wijze als de overdracht van het meeromvattend recht. De
vestiging van een pandrecht is dus ook een rechtshandeling waarbij de beschikkingsbe-
voegde krachtens een geldige titel op een goed, in dit geval de onderneming, een beperkt
recht vestigt. Naar de opvatting van de heersende leer is de onderneming op grond van de
partijautonomie ook voor de titel bij het vestigen van een pandrecht één geheel en kan de
onderneming door nauwkeurige aanduiding, die mede een opsomming van haar onderdelen
omvat, voldoende bepaalbaar worden omschreven zoals vereist door artikel 3:84 lid 2 BW.
Uiteraard doet zich ook hier de discussie voor of een recht van pand gevestigd kan worden
op de onderneming. Met andere woorden, is vestiging van een pandrecht op de onderne-
ming als één geheel mogelijk? Artikel 3:228 jo. 3:236 lid 2 BW bepaalt dat pandrecht
gevestigd wordt op een goed dat vatbaar is voor overdracht, op overeenkomstige wijze als
is bepaald voor de levering van het te verpanden goed. Ook de minister bleek zich daarvan
bewust, zoals in paragraaf 2.4 besproken.109 Snijders, die niet tegen het pandrecht op de
onderneming is, doet een beroep op de parlementaire geschiedenis van artikel 3.4.2.11 jo.
3.4.2.9 ONBW.110 De toelichting bij die artikelen vermeldt dat op grond van artikel 3.4.2.11
jo. 3.4.2.9 ONBW111 een pandrecht op de onderneming mogelijk is en voor de vestiging
daarvan vereist is dat alle verschillende onderdelen van de onderneming worden verpand
of verhypothekeerd. ‘(…) echter wordt de onderneming geëxecuteerd, dan gaan op de
verkrijger de in de executie begrepen goederen niet alleen ieder op zichzelf op de koper
over, maar deze verkrijgt de onderneming met de daaraan verbonden bijzondere gevol-
gen…’112 De minister acht het vestigen van een pandrecht op de onderneming echter niet

109 EK 2006-2007, Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek, 28746, nr. E, p. 2.
110 W. Snijders, De eenmanszaak, in: TVVS 1967, p. 151-154. ‘(…) moet men het probleem dat zich hier aan

de wetgever voordoet, aldus stellen: is de behoefte van de praktijk aan een pandrecht op de onderneming
van dien aard, dat daardoor een regeling, die onvermijdelijk bepaalde complicaties tot gevolg heeft, wordt
gerechtvaardigd.’ Snijders, a.w., p. 154.

111 Zie voor de tekst van deze bepalingen paragraaf 2.3. Het betrof hier een registerpandrecht. Zie verder
hoofdstuk 6.

112 Parl. Gesch. Boek 3, p. 281.
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mogelijk. ‘Hetgeen in artikel 3:222 BW is bepaald voor vruchtgebruik en de met betrekking
tot de mogelijkheid van onderbewindstelling genoemde artikelen komen hier naar mijn
oordeel niet in aanmerking voor overeenkomstige toepassing, reeds omdat bij het aannemen
van een mogelijkheid van verpanding direct de moeilijkheid zou rijzen op welke wijze de
executie van het pand zou moeten plaatsvinden.’113 Over de ontwerpbepalingen die het
BW niet hebben gehaald, is veelvuldig gediscussieerd. Ten eerste is in de literatuur de vraag
gesteld of zaaksschuldeisers meer in het algemeen voorrang hebben bij verhaal en of
daarvoor vereist is dat de wetgever dit uitdrukkelijk bepaalt.114 Ten tweede is de vestiging
van het pandrecht op de onderneming als geheel met voorrang boven privéschuldeisers
in Frankrijk en in België wél mogelijk. Gelet op de discussie in het Nederlandse parlement
over het pandrecht op de onderneming, is het voor de vraag naar de onderneming als een
geheel raadzaam eerst de regeling van de overdracht van een onderneming als een geheel
nader te onderzoeken.115 Ik doe dat in de volgende hoofdstukken en kom in hoofdstuk 6
pas weer terug op het pandrecht op de onderneming. Daarbij behandel ik ook de inhoud
van het pandrecht op de onderneming voor wat betreft het beslag- en executierecht: toont
het pandrecht op de onderneming kenmerken van de Britse floating charge? De vraag of
zaaksschuldeisers verhaalsvoorrang hebben boven privéschuldeisers en de onderneming
dus een afgescheiden vermogen heeft, behandel ik al in hoofdstuk 3.

Zie ook de minister: ‘De vraag of het aanbeveling verdient een zodanig pand-
recht in het leven te roepen, hangt zo nauw samen met voormelde problematiek
van de continuïteit van de algemeenheid bij overgang daarvan op een andere
persoon, dat ook zij niet los van deze problematiek beantwoord kan worden.’116

113 EK 2006-2007, Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek, 28746, nr. E, p. 2
Anders Raaijmakers. Zie M.J.G.C. Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Gouda Quint
2000, p. 58-59; M.J.G.C. Raaijmakers, Het begrip onderneming in het privaatrecht, M.J.G.C. Raaijmakers en
L.C.A. Verstappen, Onderneming en overdracht onder algemene titel, preadvies van de Vereeniging ‘Han-
delsrecht’, W.E.J. Tjeenk Willink Deventer 2002, p. 32-35; M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht,
Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 44-46.

114 Zie bijvoorbeeld H.P.J.M. Coebergh, Het nieuwe B.W. en de ‘Handelszaak’, in: WPNR 4276 1953 en recen-
telijk Henry Hansmann & Reinier Kraakman, The essential Role of Organizational Law, in: Yale Law Journal
Vol 110 December 2000 en A. Steneker, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen, dissertatie Nijmegen,
Kluwer Deventer 2005.

115 Van Creveld wijst op nog een ander verband tussen verpanding en overdracht: ‘Overdracht van de affaire
is evenmin bij de wet erkend; toch komt deze overeenkomst dagelijks voor, toch heeft de rechtspraak
soortgelijke overeenkomst bij herhaling als rechtsgeldig erkend. Waar het meerdere geoorloofd is, moet
ook het mindere toelaatbaar zijn. Waarom, zoo vraagt men zich onwillekeurig af, tegen verpanding van
eene affaire bezwaren gemaakt, terwijl de overdracht eener affaire algemeen als rechtsgeldig wordt erkend.
Het eigenaardige karakter van de affaire kan dan toch blijkbaar niet het eigenlijke bezwaar zijn.’, I. van
Creveld, Verpanding van eene handelsonderneming, in: WPNR 2582 1919, p. 230. [cursivering Van Creveld]

116 Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 102-103.
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2.6.5 Verduidelijking van enkele wettelijke bepalingen over de onderneming

Zoals hierboven besproken zijn er diverse onderwerpen die om een begrip onderneming
vragen. Toch zijn er enkele bijzondere bepalingen in het BW die al een zodanig begrip
kennen en zelfs de onderneming als rechtsobject erkennen. In het BW is het vruchtgebruik
op de onderneming geregeld in artikel 3:222 BW (artikel 3.8.20 ONBW) en het testamentair
bewind over de onderneming in artikel 4:160 lid 2 sub c BW. Zelfs het oud-BW kende het
vruchtgebruik van enkele algemeenheden zoals bossen, kweekerij, mijnen, stenen of
kolengroeven, veenderijen, een kudde beesten en een schip.117 Het BW regelt verder ook
dat arbeidsovereenkomsten van rechtswege overgaan bij de overdracht van ondernemingen.
De bijzondere bepalingen in het BW bevestigen dat de onderneming een rechtsobject is.
Maar zonder verdere verduidelijking en toelichting is zelfs met de expliciete wettelijke
verankering van de onderneming als rechtsobject de plaats van de onderneming in het
stelsel van het privaatrecht onduidelijk. Het bewind en vruchtgebruik en de aansprakelijk-
heid van de bewindvoerder of beheerder van de onderneming leiden tot veel vragen. Door
deze onduidelijkheid is de literatuur vooral blijven steken op de complicerende effecten
van het vruchtgebruik op de onderneming en wordt het gebruik daarvan zelfs afgeraden.118

De inbreng van een onderneming in een BV, waarin een derde als bestuurder kan worden
aangesteld, wordt als alternatief voor het vruchtgebruik en bewind van de onderneming
voorgesteld.

‘Uit de omstandigheid dat de winst van de onderneming voortvloeit uit een
combinatie van kapitaal en arbeid, kunnen evenwel tal van juridische onzeker-
heden en feitelijke complicaties voortspruiten. Dit is dan ook de reden dat
Lubbers, TVVS 1966, p. 146, in navolging van Adriani, preadvies Broederschap
Notarissen 1942, tegen de vestiging van een vruchtgebruik op een onderneming
met de meeste klem waarschuwt. Door de hoge vlucht die het gebruik van
rechtspersonen in het rechtsleven heeft genomen, komt het vruchtgebruik in
deze vorm dan ook slechts sporadisch voor. Veel onzekerheden worden voor-
komen door de onderneming bijv. in een besloten vennootschap onder te
brengen en het vruchtgebruik op de aandelen te vestigen.’119 Maar als dat niet
is gebeurd blijft het probleem staan.

117 Zie artikelen 812, 817, 822, 851 en 853 BW (oud).
118 Zie thans artikel 3:222 BW, in welke bepaling zowel het vruchtgebruik op de nalatenschap als op de

onderneming aan de orde is. Zie hierover Asser-Mijnssen-Van Dam-Van Velten, Mr. Asser’s handleiding
tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Goederenrecht II, Kluwer Deventer 2002, p. 341-351.

119 Asser-Mijnssen-Van Dam-Van Velten,Mr.Asser’s handleiding tot de beoefening van hetNederlands burgerlijk
recht, Goederenrecht II, Kluwer Deventer 2002, p. 348.
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De vragen waartoe het vruchtgebruik op en het bewind over de onderneming kunnen toe
leiden, zijn onder meer wat de vruchtgebruiker na afloop van het vruchtgebruik moet
restitueren en of de vruchtgebruiker eventuele winsten moet reserveren op straffe van het
aanvullen van een gebleken verlies bij teruggave. De Hoge Raad overwoog: ‘dat de burger-
lijke wetgeving omtrent vruchtgebruik van onderneming geen bijzondere regeling bevat,
doch aannemelijk is, dat de vruchtgebruiker, die ingevolge het bepaalde in artikel 803 B.W.
bij de uitoefening van het recht moet zorgen, dat de in vruchtgebruik bezeten zaak in stand
blijft, geen aanspraak heeft op de bruto opbrengst van het bedrijf, maar slechts op de zuivere
winst daarvan met inachtneming van afschrijvingen overeenkomstig goed koopmansgebruik
op de door hem in vruchtgebruik bezeten en in het bedrijf aangewende zaken;’120 Deze
kwestie is interessant omdat de vruchtgebruiker onder artikel 804 BW (oud) als eigenaar
gold van de verbruikbare goederen en slechts een persoonlijke verplichting had tegenover
de hoofdgerechtigde tot teruggave van de onderneming.121 Artikel 804 BW (oud) dat het
oneigenlijk vruchtgebruik op verbruikbare zaken regelde is bij de invoering van het BW
in 1992 geschrapt. Is hier – en zo stuiten wij opnieuw op een van de kernvragen in deze
studie – sprake van een goed dat toebehoort aan de hoofdgerechtigde en dienaangaande
geheel gerestitueerd dient te worden, of van een goed van een vruchtgebruiker dat verbruikt
kan worden? Adriani en Lubbers stellen daarnaast de met het wettelijk stelsel van goede-
renrecht samenhangende vraag of de onderneming natuurlijke of burgerlijke vruchten in
de zin van artikelen 3:201 en 3:216 jo. 3:9 BW kent. De winst van de onderneming is volgens
hen namelijk een combinatie van kapitaal en arbeid.122

‘De wet kent slechts vruchten, die ontstaan uit een zaak (opgevat in de betee-
kenis van art. 555 B.W.) die, om met art. 556 B.W. te spreken, door recht van
natrekking tot eene zaak behooren. De vruchten – zegt Scholten, II, pag. 4 –
zijn een bijzonder deel der bijzaken. Niet alle inkomsten, die met behulp van
een zaak worden verkregen, zijn dus vrucht. Alleen die, welke de zaak zelve
voortbrengt, die tot de afscheiding één zijn met de hoofdzaak, kunnen als vrucht
worden aangemerkt. (…) Wordt dus een zoodanige zaak in vruchtgebruik
gegeven, dan beteekent dit, dat de vermogensbestanddeelen, die de zaak vormen,
ter beschikking worden gesteld van den vruchtgebruiker. Deze mag die vermo-
gensbestanddeelen gebruiken overeenkomstig hun bestemming; hij mag
daarmede werken, of een ander voor zijn rekening doen werken. De winsten
die door zijn “arbeid en vlijt” worden verkregen, zijn voor hem, maar ook de
verliezen die tijdens zijn beheer worden geleden, zullen voor zijn rekening zijn.

120 HR 15 januari 1941, NJ 1941/908.
121 S. Gerbrandy, Zaken zijn zaken!, of niet?, rede VU, 1954, p. 5-10.
122 Zie P.J.A. Adriani, Vruchtgebruik van een fabrieks- of handelszaak, in: WPNR 2592 1919, p. 221-223.
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Want hij mag de zaak gebruiken, “mits zorgende dat de zaak zelve in stand
blijve”. De vruchtgebruiker werkt dus met eens anders zaak, maar doet dit
geheel op eigen risico.’123

In hoeverre draagt de vruchtgebruiker de schade die is ontstaan door zijn handelen, als
hij de onderneming slechts in vruchtgebruik heeft en de onderneming niet voor eigen
rekening en risico drijft? Deze vraag rijst in het bijzonder wanneer de vruchtgebruiker de
afgelopen jaren de winsten van de onderneming heeft genoten, maar bij het beëindigen
van het vruchtgebruik de onderneming het boekjaar met verlies afsluit. Had de vruchtge-
bruiker de winsten mogen uitkeren of had hij moeten reserveren? Land verdedigde in 1918
dat aangesloten moet worden bij de eisen van een goed beheerder.124 Hij wees daarentegen
de opvatting van de hand dat het bij een vruchtgebruik op de onderneming hoofdzakelijk
gaat om een oneigenlijk vruchtgebruik. Het oneigenlijk vruchtgebruik houdt in dat slechts
die goederen die door een goed zelf zijn voortgebracht voorwerp van vruchtgebruik kunnen
zijn en de vruchtgebruiker dan ook de voorraden, kas, uitstaande vorderingen et cetera
tot hun oorspronkelijke hoeveelheid dient aan te vullen.125

Ook Raaijmakers lijkt de kant van de eisen van goed beheerderschap uit te redeneren in
zijn beschrijving van bewind over een onderneming. ‘Dát recht behoorde de erflater toe
en maakte deel uit van diens vermogen, na diens overlijden gaat dat recht over op de door
de erflater aangewezen rechthebbende. Deze verkrijgt dat recht, maar het bewind en beheer
daarover komt naar de bedoeling van de erflater te berusten bij de bewindvoerder, waardoor
een zekere splitsing optreedt tussen macht en belang.’126 (…) ‘Artikel 4:163 BW bepaalt
dat de bewindvoerder jegens de rechthebbende aansprakelijk is indien hij in de zorg van
een goed bewindvoerder tekortschiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toege-
rekend. Heeft de bewindvoerder zijn aanstelling aanvaard, dan is hij gehouden de hem
opgedragen taak loyaal en naar behoren uit te voeren.’127 Ook voor de beantwoording van
deze vragen moet eerst de plaats van de onderneming in het stelsel van het privaatrecht
verduidelijkt worden.

123 P.J.A. Adriani, Vruchtgebruik van een fabrieks- of handelszaak, in: WPNR 2592 1919, p. 221-222; A.G.
Lubbers, Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, preadvies Broederschap Notarissen Den
Haag 1959.

124 A. Land, Risico van den vruchtgebruiker eener onderneming, in: WPNR 2536 1918 p. 358: ‘De opvatting dat
ook hij dispositie-vruchtgebruik heeft, dat van hem alles verlangd kan worden wat men kan eischen van
een goed beheerder, die heeft te letten, behalve op zijn eigen voordeel, op de belangen van den blooten
eigenaar, die opvatting zal ook in casu het resultaat moeten beheerschen.’

125 A. Land, Risico van den vruchtgebruiker eener onderneming, in: WPNR 2535 1918, p. 321.
126 M.J.G.C. Raaijmakers, Bewind over (het recht op) een onderneming in het nieuwe erfrecht, in: M.J.G.C.

Raaijmakers (red.), Trust en onderneming, Uniken Venema-bundel, Boom Juridische uitgevers, Den Haag
2003, p. 44.

127 M.J.G.C. Raaijmakers, t.a.p., p. 51.
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2.7 Conclusie

Het ontbreken van duidelijkheid over de kwalificatie van de onderneming blijft bij ‘reor-
ganisaties’, in het huwelijksgoederenrecht, het erfrecht en bij de financiering een probleem
vormen voor ondernemers van de nog altijd meest gebruikte ondernemingsvorm.128

Intussen neemt de relevantie van de kwalificatie van de onderneming in het privaatrecht
toe om de overgangs- en financieringsvraagstukken op te lossen, juist vanwege het feit dat
die vraagstukken in de huidige maatschappij veelvuldig voorkomen. Recentelijk liet de
minister de kans onbenut om meer duidelijkheid te scheppen over de onderneming als
rechtsobject, zie paragraaf 2.3. Uit het Wetboek van Koophandel verdween het NV-recht
naar Boek 2 BW en het gedeelte van het personenvennootschapsrecht in het Wetboek van
Koophandel naar Boek 7 BW.129 Dat de minister de kans onbenut liet duidelijkheid te
scheppen is des te spijtiger, omdat in het BW alleen de eenmanszaak nog geen nieuwe
plaats had gekregen, ondanks dat dit voor de hand lag na schrapping van artikel 3.1.1.11
ONBW en de hierna in hoofdstuk 3 te behandelen schrapping van het koopliedenbegrip
in het Wetboek van Koophandel, de invoering van een algemene administratieplicht voor
ondernemers (artikel 3:15j BW en artikel 52 AWR) en, meer algemeen, de voortgaande
integratie van het burgerlijk en handelsrecht.130 Duidelijkheid is nu gewenst, want het
huidige BW leidt, zoals bleek uit paragraaf 2.6, tot veel vragen over de onderneming als
rechtsobject. De algemene regeling van overgang, overdracht en financiering van rechts-
objecten in Titel 3.4 BW biedt naar mijn mening houvast voor de regeling van het recht
op de onderneming als rechtsobject. Voor het onderzoeken van de plaats van de onderne-
ming als rechtsobject in die algemene regeling van overgang, overdracht en financiering
past de benadering van de onderneming als één geheel. Die benadering vindt immers haar
wortels in de lange rechtshistorie van de onderneming en de wetshistorie van het Ontwerp-
NBW, zie paragrafen 2.2 en 2.3. Bovendien laat de algemene regeling van overgang, over-
dracht en financiering van rechtsobjecten in Titel 3.4 BW ook ruimte toe voor nieuwe
rechtsobjecten. Verstappen stelt dat aan de onderneming als één geheel geen behoefte
bestaat. ‘Met deze constructie zou een fictie in het leven worden geroepen als hulpmiddel
om overdracht of overgang van vermogen eenvoudig gestalte te geven.’ De Ruiter bekriti-
seert de wetgever daarentegen voor het feit dat de wetgever de onderneming als één geheel
in het Ontwerp-NBW ongedetailleerd heeft geregeld.131 Het is de plaats van de onderneming

128 Zie over de fiscale en civiele voordelen van kapitaalvennootschappen Frank H. Easterbrook & Daniel Fischel,
The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University Press 1991.

129 EK 2002-2003, Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek, 28746 nr. 1-3.
130 Wet tot opheffing van de onderscheiding tusschen handelsdaden en niet-handelsdaden en kooplieden en

niet-kooplieden, Stb. 1934, 347.
131 J. de Ruiter, Beschouwingen over de algemeenheid van goederen in het ontwerp-Burgerlijk wetboek, dissertatie

Utrecht, Tjeenk Willink Zwolle 1963, p. 127-141.
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als één geheel in het stelsel van het privaatrecht dat zich naar het oordeel van die schrijver
niet eenvoudig laat bepalen, maar wel moet worden geregeld. In hoofdstuk 3 zal om de
kwalificatie van het recht op de onderneming als één geheel en als een rechtsobject te
onderzoeken, eerst de andere kant van de medaille, de rechtspositie van de eenmansonder-
nemer, bekeken worden.
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3 Het begrip ondernemer

3.1 Inleiding

De centrale probleemstelling in deze studie is de vraag of het recht op de onderneming
een afzonderlijk rechtsobject vormt in het vermogen van een ondernemer. De betekenis
van het antwoord op die vraag werd in het vorige hoofdstuk besproken. Het antwoord is
kort samengevat van betekenis voor rechtsfeiten als vererving bij overlijden en daden van
beschikking: overdracht en bezwaring met beperkte rechten. In dit hoofdstuk onderzoek
ik het begrip ondernemer. In Duitsland is Karsten Schmidt bekend om zijn onderzoeken
naar de aanknoping van het Duitse HGB bij het begrip Kaufmann.1 Schmidt concludeert
dat de ‘Kaufmann’ in het HGB de hoedanigheid van de ondernemer is. Hij stelt dat de
overdracht van diens onderneming op grond van §§ 22, 25 en 28 HGB in een geheel kan
plaatsvinden.2 Bij de overdracht van de onderneming wisselt volgens hem alleen de persoon
van de ondernemer en niet de hoedanigheid. Tegen de overdracht van de onderneming
in een geheel kunnen derden dan ook geen bezwaar hebben. Het onderzoek van Schmidt
heeft in Duitsland geleid tot een al meer dan dertig jaar durend debat naar de overdraag-
baarheid van de onderneming in een geheel.3 In Nederland ontbreekt een vergelijkbaar
onderzoek naar de aanknoping van de wet bij het begrip ondernemer. In de discussie in
de Nederlandse literatuur wordt niet vanuit de invalshoek van de hoedanigheid van de
ondernemer gediscussieerd over de vraag of de onderneming een rechtsobject is. In dit
hoofdstuk focus ik me op de vraag of het Nederlands privaatrecht een begrip ondernemer
kent dat kan bijdragen aan de oplossing van de kwalificatie van het recht op de onderne-
ming, alsmede de rechtsgevolgen bij overdracht, overgang, vestiging van beperkte rechten
en beslag en executie. De beantwoording van deze vraag is de eerste stap in mijn onderzoek
naar het drieluik van de begrippen ondernemer, het rechtsobject recht op de onderneming

1 K. Schmidt, Haftungskontinuität als unternehmensrechtliches Prinzip. Plädoyer für ein neues Verständnis
der §§ 25 und 28HGB, in: ZHR 145 (1981), p. 2-28; K. Schmidt, Was wird aus der Haftung nach § 419 BGB?,
in: ZIP 1989, p. 1025 e.v.; K. Schmidt, Universalsukzession kracht Rechtsgeschäft, in: AcP 191 1991, p. 495
e.v.; K. Schmidt, Unternehmensfortführung ohne Firmenfortführung, in: JuS 1997, p. 1069 e.v.; K. Schmidt,
Der Entwurf einesUnternehmensgesetzbuchs – eine rechtspolitischeAnalyse, in: JBI 2004, p. 31 e.v.; K. Schmidt,
Morgenröte des Unternehmensrecht? Ein Streifzug durch Wielands “Handelsrecht” von 1921 und 1931, in:
BJM 2008, p. 61 e.v.

2 Zie hierover uitgebreid Karsten Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag KG Köln 2014, p. 243-342.
3 Een kleine greep uit de vele artikelen: K. Mertens, Umwandlung und Universalsukzession, C.F. Müller

Juristischer Verlag Heidelberg 1993; A. Teichmann, Die Spaltung von Rechtsträgern als Akt der Vermögens-
übertragung, in: ZGR 396 1993; J. Hennrichs, Formwechsel und Gesamtrechtsnachfolge bei Umwandlungen,
Berlin 1995; R. Büchi, Inventarpflicht für Verträge bei der Vermögensübertragung nach Fusionsgesetz, in:
REPRAX 2006, p. 36 e.v.
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en de rechtsbetrekkingen van de ondernemer. Als de wet een dergelijk begrip ondernemer
kent, zou dat mijn hypothese kunnen staven dat de eenmansondernemer een recht heeft
op de onderneming.

In paragraaf 3.2 ga ik dieper in op de opvatting van Schmidt. In paragraaf 3.3 onderzoek
ik de aanknoping bij het begrip ondernemer in het Nederlands privaatrecht. Ik stel vast
dat het Nederlandse BW niet aanknoopt bij één begrip ondernemer. Het huidige Neder-
landse privaatrecht kent voor ondernemers diverse begrippen. Deze begrippen worden
gebruikt bij bijzondere regels van sociaal-economische ordening, soms ter bescherming
van derden en het economisch verkeer, zoals de Hrgw 2007, of van belanghebbenden,
zoals de boekhoudplicht van artikel 3:15i en 3:15j BW. De verscheidenheid aan begrippen
ondernemer komt voort uit het geschrapte handelsrecht in het WvK (oud) dat een verza-
meling van bijzondere regels voor ondernemers was.4 Desondanks kende dit handelsrecht
wel een aanknoping bij een overkoepelend begrip ondernemer, het begrip kooplieden,
zoals ik in paragrafen 3.3.2 tot en met 3.3.5 zal bespreken.

In paragraaf 3.4 onderzoek ik hoe het ondernemersbegrip in het Nederlandse privaatrecht
samenhangt met het recht op de onderneming zelf, zodat ik kan vaststellen in hoeverre
het huidige begrip ondernemer in het BW de hypothese staaft dat de eenmansondernemer
een recht heeft op de onderneming. De conclusie in paragraaf 3.5 zal zijn dat het begrip
ondernemer in het Nederlands privaatrecht nog niet voldoende bewijs vormt dat overdracht,
vestiging van beperkte rechten, beslag en executie mogelijk is. Ik zal verdedigen dat uit het
begrip kooplieden, dat in het huidige privaatrecht in het Hrgw 2007 en artikelen 3:15i en
3:15j BW is terug te vinden, wél volgt dat de onderneming een doelbestemd en afgezonderd
vermogen is. Deze doelbestemming en afzondering van de onderneming leidt naar mijn
mening niet per se tot de erkenning van een afgescheiden vermogen, zo bespreek ik in
paragraaf 3.4.3.

3.2 Het begrip ondernemer in het Duitse recht

Duitsland heeft een algemeen begrip ondernemer, Kaufmann, in de wet. Deze is al in 1900
in het Handelsgesetzbuch (HGB) ingevoerd. Dit handelsrechtelijke wetboek is geadresseerd
aan de Kaufmann. De Kaufmann is het centrale begrip van het HGB.5 De Kaufmann-
regeling is in het HGB uitgewerkt in §§ 1-7 HGB. Aan de Kaufmann-regeling wordt in

4 Zie over de schrapping van het handelsrecht paragraaf 2.2 of R. Klomp, Opkomst en ondergang van het
handelsrecht, dissertatie Amsterdam, Ars Aequi Libri Nijmegen 1998.

5 K.J. Hopt, Handelsgesetzbuch, Verlag C.H. Beck München 2010, p. 41.
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Duitsland door Schmidt een belangrijke conclusie verbonden. Schmidt concludeert dat
de Kaufmann de zogenaamde rechtsdrager van de rechten en plichten van de onderneming
is: ‘Zentralbegriff im »Außerprivatrecht der Unternehmen « ist nicht der Kaufmannsbegriff,
sondern der Begriff des Unternehmensträgers. Zentralfigur im Auβenprivatrecht der
Unternehmen is damit als Rechtssubjekt der Unternehmensträger’.6 De onderneming van
deze Kaufmann kan door de Kaufmann-regeling op grond van §§ 22, 25 en 28 HGB een-
voudig worden overgedragen. Ik leg hieronder eerst de Kaufmann-regeling uit voordat ik
dieper inga op de opvatting van Schmidt.

Het Kaufmann-begrip is afkomstig uit de middeleeuwen.7 Van de Kaufmann is een alge-
mene omschrijving in het HGB opgenomen, waarin de inschrijfplicht in het handelsregister
van de ondernemer centraal staat. Via de inschrijfplicht in het handelsregister is de ken-
baarheid van de Kaufmann in het economisch verkeer gewaarborgd.8 Het waarborgen van
de kenbaarheid van de ondernemer in het economisch verkeer vormt een rode draad in
de Duitse wet sinds de middeleeuwen.9 Ook de administratieplicht, die voor iedere Kauf-
mann geldt, is opgenomen in het HGB, en wel in § 238 HGB. In 1998 is het HGB herzien.10

De herziening leidde tot de modernisering van het begrip Kaufmann en verruimde de
bedrijven en beroepen die onder het begrip Kaufmann vallen. Oostenrijk koos in 1939
voor invoering van een wettelijke regeling die in grote lijnen overeenkwam met het HGB
in Duitsland.11 Tot 2007 kende Oostenrijk net als Duitsland ook het begrip Kaufmann.12

In 2007 schrapte Oostenrijk het begrip Kaufmann, en in plaats daarvan werd het meer
privaatrechtelijke begrip Unternehmer ingevoerd. Dit begrip is in §§ 1-4 UGB opgenomen.

Het doel van het Kaufmann-begrip, het waarborgen van de kenbaarheid van de ondernemer,
wordt behaald bij vrijwillige en verplichte inschrijving.13 Anders dan in Nederland, waar

6 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 343.
7 A. Becker, Die Entwicklung des Kaufmannsbegriffs in Sinne eines übergeordneten Abgrenzungskriteriums

fur den persönlichenAnwendungsbereich handelsrechtlicher Vorschriften, Lit Verlag Münster 2004; D. Kugel,
Die Entwicklung des Kaufmannsbegriffs in §2 und §4 des Handelsgesetsbuchs under besonderer Berücksich-
tigung der Gutachten der Industrie- undHandelskammer, Schön München 1964; P. Raisch, Die Abgrenzung
des Handelsrechts vom bürgerlichen Recht als Kodifikationsproblem im 19. Jahrhundert, Stuttgart 1962.

8 M. Henssler, Gewerbe, Kaufmann und Unternehmen, in: ZHR 161 1997, p. 13-51; J. Treber, Der Kaufmann
als Rechtsbegriff im Handels- und Verbraucherrecht, in: Archiv für civilistische Praxis Bd. 199 1999, p. 525-
590.

9 In alle Duitse codificaties sinds de Ordonnance de commerce van 1673 komt het begrip Kaufmann voor,
achtereenvolgend het Algemene landrecht van 1794, ADHGB van 1861 en HGB van 1900.

10 Herziening van 22 juni 1998, BGBl 1474; Zie K.J. Hopt, Handelsgesetzbuch, Verlag C.H. Beck München
2010, p. 41.

11 Vierte Verordnung zur Einführung handelsrechtlicher Vorschriften im Lande Österreich, DRGBl 1938 I.
12 Ook Zwitserland en Spanje kennen een soortgelijk begrip als de Kaufmann in hun handelsrecht.
13 C.W. Canaris, Handelsrecht, Verlag C.H. Beck München 2006, p. 44-46; K. Schmidt, Handelsrecht, Carl

Heymanns Verlag Köln 2014, p. 363-347.
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de Kamer de inschrijving kan weigeren als niet voldaan is aan de vereisten van artikel 8
Hrgw 2007, kan de ondernemer zich in Duitsland vrijwillig inschrijven in het handelsre-
gister als op hem geen verplichting rust dit te doen. Door de vrijwillige inschrijving in het
handelsregister worden de bepalingen uit het HGB van toepassing. Deze vrijwillige
inschrijving is geregeld in § 5 HGB.14 Op basis van § 5 HGB wordt een persoon Kaufmann
krachtens inschrijving, de zogenaamde Kaufmann kraft Eintragung. § 5 HGB bepaalt voor
alle bedrijven (of beroepen) die hun Firma15 in het handelsregister registeren dat tegenover
derden de hoedanigheid als Handelsgewerbe niet kan worden ontkend, zie ook §§ 13-13h
HGB. Een Handelsgewerbe is een bedrijf, zie § 1 lid 2 HGB. Voorwaarde voor de vrijwillige
inschrijving is dat er sprake is van een openlijke deelname aan het economisch verkeer.
In dat geval constitueert de vrijwillige inschrijving een Kaufmann.

Naast de vrijwillige inschrijving in het handelsregister kent Duitsland ook de verplichte
inschrijving. Op grond van § 1 HGB is sprake van een Kaufmann ingeval van een Handels-
gewerbe, zie § 1 lid 1 HGB. Deze Kaufmann is tot inschrijving verplicht. De eenmanszaak
die voor het ondernemen noch naar aard noch naar omvang een naar de eisen van
behoorlijk ondernemerschap opgezet bedrijf heeft, is slechts door inschrijving van de
Firma een Kaufmann in de zin van § 5 HGB, zie § 1 lid 2 HGB. § 17 lid 1 HGB regelt in
dat verband dat de naam waaronder de ondernemer zijn onderneming drijft, gelijkstaat
aan de Firma van de Kaufmann.16

14 K.J. Hopt, Handelsgesetzbuch, Verlag C.H. Beck München 2010, p. 65-73.
15 Zie § 17 en § 18.

§ 17: ‘(1) Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift
abgibt. (2) Ein Kaufmann kann unter seiner Firma Klagen und verklagt werden. ’§ 18: ‘(1) Die Firma muß
zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet sein und Unterscheidungskraft besitzen. (2) Der Firma darf
keine Angaben enthalten, die geeignet sind, über geschäftliche Verhältnisse, die für die angesprochenen
Verkehrskreise wesentlich sind, irrezuführung. Im Verfahren vor dem Registergericht wird die Eignung
zur Irreführung nur berücksichtigt, wenn sie ersichtlich ist.’

16 C.W. Canaris, Handelsrecht, Verlag C.H. Beck München 2006, p. 19; K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Hey-
manns Verlag Köln 2014, p. 100. Duidelijk is dat als de Kaufmann zijn onderneming overdraagt of reorga-
niseert, dat inclusief de handelsnaam is omdat die tot de Firma behoort, zie § 22 lid 1 HGB respectievelijk
§ 152 UmwG. ‘Sie darf deshalb weder mit den Unternehmensträger noch mit den Unternehmen oder dem
Betrieb verwechselt werden.’ Het gebruik in het economische verkeer in de negentiende eeuw om onder een
handelsnaam handel te drijven heeft er in Nederland in 1919 toe kunnen leiden dat een verbod een handels-
naam van een andere onderneming te voeren werd ingevoerd en dat de handelsnaam toebehorend aan de
ondernemer voor overdracht en overgang (erfopvolging) vatbaar werd verklaard. Maar de Nederlandse
wetgever heeft in het ongewisse gelaten hoe de onderneming overgedragen wordt en of de inschrijving van
de ondernemer in het handelsregister voor de verkrijging van de hoedanigheid van een ondernemer aan
wie een handelsnaam toebehoort van belang is. Artikel 2 Hnw regelt thans nog steeds alleen dat de handels-
naam overgaat bij erfopvolging en vatbaar is voor overdracht, doch een en ander slechts in verbinding met
de onderneming, die onder die naam wordt gedreven. Het HGB heeft voor de handelsnaam aldus nog een
min of meer klassieke ‘handelsrechtelijke’ insteek gekozen, die Nederland niet meer kent.
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Schmidt stelt dat het doel van dit Kaufmann-begrip ook is de overdracht van de onderne-
ming te vereenvoudigen. Schmidt verdedigt dat de onderneming als eenheid een grondbe-
grip van het Duitse handelsrecht is.17 Dat wil zeggen dat de onderneming een eenheid in
de wet is en een centrale rol speelt in het HGB. Voor de centrale rol van de onderneming
wijst Schmidt op de definitie van Kaufmann in § 1 HGB. Als gezegd wordt in § 1 HGB de
Kaufmann gedefinieerd als diegene die een Handelsgewerbe drijft. De Gewerbe is onderdeel
van de definitie. Schmidt acht de Gewerbe nauw verwant aan het begrip Unternehmen en
om die reden inwisselbaar.18 De Gewerbe wordt niet in de wet gedefinieerd, wat volgens
Schmidt aantoont dat noch een definitie, noch een uitdrukkelijke grondslag van het begrip
onderneming vereist is.

Schmidt komt tot de conclusie dat de onderneming een eenheid is, maar geen rechtsobject
in goederenrechtelijke zin.19 Deze conclusie komt overeen met de heersende Duitse leer:
de onderneming is geen voorwerp van een eigendomsrecht, niet vatbaar voor verpanding,
overdracht uno actu of bezwaring met een hypotheekrecht.20 De reden voor zijn opvatting
is het specialiteitsvereiste. Het specialiteitsvereiste verzet zich naar zijn mening tegen de
overdracht van de onderneming in een geheel.21 Schmidt baseert zijn conclusies op de
bepalingen in het HGB. Hij onderzocht niet het UmwG, in het bijzonder niet § 152 UmwG.22

Belangrijk is dat Duitsland dus als keerzijde van een ondernemingsbegrip een helder
ondernemersbegrip kent. ‘Die Vorschriften knüpfen an die Fortführung des Unternehmens
durch einen neuen Unternehmensträger an. Sie sollen die Nichtrechtsfähigkeit des Unter-
nehmen kompensieren. Sie sollen dafür sorgen, daßVerbintlichkeiten undRechtsverhältnisse,
die zum Unternehmen gehören, auch im Fall des Unternehmerwechsels dem jeweiligen
Unternehmensträger zugewiesen bleiben’, aldus Schmidt.23

17 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 348.
18 Schmidt spreekt in zijn artikel uit 1981 zelfs van de onderneming (handelsnaam) in plaats van de ondernemer

die drager is van rechten en plichten. K. Schmidt, Haftungskontinuität als unternehmensrechtliches Prin-
zip. Plädoyer für ein neues Verständnis der §§ 25 und 28 HGB, in: ZHR 145 (1981), p. 17.

19 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 163.
20 Zie K.J. Hopt, Handelsgesetzbuch, Verlag C.H. Beck München 2010, p. 17; M. Henssler, Gewerbe, Kaufmann

und Unternehmen. Herkunft und Zukunft der subjektiven Anknüpfung des Handelsrechts, in: ZHR 1997,
p. 13-51; J. Treber, Der Kaufmann als Rechtsbegriff im Handels- und Verbraucherrecht, in: Archiv für die
civilistische Praxis 1999, p. 525-590.

21 K. Schmidt,Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 167. Ik meen dat het recht op de onderneming
niet in strijd is met het specialiteitsbeginsel. Zie paragraaf 4.4.4.

22 K. Schmidt, a.w., p. 167.
23 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 256-257.
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Toch is de onderneming volgens Schmidt in een geheel over te dragen.24 Schmidt wijst
daarvoor op de regeling in §§ 25 en 28 HGB op grond waarvan de onderneming in een
geheel overgaat.25 Schmidt rekent naast vorderingen, schulden en contracten ook de han-
delsnaam tot de onderneming, omdat deze op grond van § 22 HGB samen met de onder-
neming overgedragen wordt. De overdracht van de onderneming in een geheel gebeurt
onder algemene titel.26 Schmidt verklaart de overdracht van de onderneming in een geheel
door te wijzen op de Kaufmann-regeling waarin volgens hem de hoedanigheid van
ondernemer centraal wordt gesteld.27 Schmidt spreekt in dit verband van de Kaufmännisches
Unternehmen, dat wil zeggen dat de aanwezigheid van een Kaufmann in de zin van § 1
HGB voorwaarde is voor de overdracht van de onderneming op grond van §§ 25 en 28
HGB.28 Tegen de wisseling van die hoedanigheid bestaat in de Kaufmann-regeling geen
bezwaar, redeneert Schmidt. Derden kunnen door de inschrijfplicht in het handelsregister
namelijk de identiteit van de ondernemer eenvoudig vaststellen.29 Bovendien moeten de
bestaande schuldenaren, schuldeisers en contractspartijen van de vervreemdende eenmans-
ondernemer er altijd op bedacht zijn dat de onderneming, inclusief de bestaande rechten
en verplichtingen, wordt overgedragen.30 Verder heeft de overdracht van de onderneming
volgens Schmidt in beginsel geen negatieve gevolgen voor de bestaande rechten en verplich-
tingen. Dit komt door de handelsnaam die samen met de onderneming op grond van § 22
HGB overgaat en door de cumulatieve aansprakelijkheid van de vervreemdende en verkrij-
gende eenmansondernemer op grond van § 26 HGB.31 Het beeld dat Schmidt van de
onderneming schetst, is dat van een zelfstandigheid in het rechtsverkeer die bij overdracht
enkel een wisseling van de persoon van de ondernemer ondergaat maar zelf dezelfde blijft.32

24 K. Schmidt, Haftungskontinuität als unternehmensrechtliches Prinzip. Plädoyer für ein neues Verständnis
der §§ 25 und 28 HGB, in: ZHR 145 (1981), p. 17.

25 Zie over de overgang van vorderingen, schulden en contracten door overdracht en levering in een rechts-
handeling van het recht op de onderneming paragraaf 5.4. Schmidt beroept zich voor de overgang van
schulden op de cumulatieve schuldoverneming zoals tot 2002 was geregeld in (oud) § 419 BGB.

26 K. Schmidt, Haftungskontinuität als unternehmensrechtliches Prinzip. Plädoyer für ein neues Verständnis
der §§ 25 und 28 HGB, in: ZHR 145 (1981), p. 4.

27 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 94: “Die Rechtszuordnung bezüglich aller
zum Unternehmen gehörigen Rechte, Pflichten und Rechtsverhältnisse findet als nicht bei dem Unternehmen
statt, sondern bei dem Träger des Unternehmens”.

28 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 317; K. Schmidt, Haftungskontinuität als
unternehmensrechtliches Prinzip. Plädoyer für ein neues Verständnis der §§ 25 und 28 HGB, in: ZHR 145
(1981), p. 2 en 21. J.W. Flume, Vermögenstransfer und haftung, De Gruyter Recht Berlin 2008, p. 127.

29 Zo ook H. Büttner, Identität und Kontinuität bei der Gründung juristischer Personen, Verlag Gieseking
Bielefeld 1967.

30 K. Schmidt, Übergang von Vertragsverhältnissen nach §§ 25, 28 HGB, in: FS Dieter Medicus, Köln 1999,
p. 555.

31 Vergelijk H. Krejci, Betriebsübergang und Arbeitsvertrag, Manz Wien 1972, p. 216.
32 Evenals Schmidt concludeert voor het Duitse HGB, stelt de Oostenrijkse Krezjci voor het UGB dat de

Unternehmer de Rechtsträger is van de onderneming. In Krejci’s woorden: “Der Unternehmer selbst is
Rechts- und Zuordnungssubjekt der unternehmensbezogenen Normen”. H. Krejci, Kommentar zu den durch
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Schmidt concludeert dat bij overdracht van de onderneming, de ondernemer de rechtsdra-
ger blijft van dezelfde rechten en verplichtingen als voor de overdracht.33

Naar Nederlands recht kan dan de vraag worden opgeworpen of overdracht en levering
van het recht op de onderneming, inclusief vorderingen, schulden en contracten, in een
rechtshandeling naar Nederlands recht mogelijk is. Hierop ga ik in hoofdstuk 5 in. Ik
onderzoek in het hiernavolgende in verband met de probleemstelling van deze studie eerst
of in het Nederlands privaatrecht uit het begrip ondernemer de overdracht, vestiging van
beperkte rechten, beslag en executie van het recht op de onderneming in een geheel kan
volgen.

3.3 De ondernemer als aanknopingspunt in de Nederlandse

privaatrechtelijke wetgeving

3.3.1 Ondernemer

Op vele manieren stelt de Nederlandse wet regels voor de ondernemer, waarbij hij zich
richt tot de persoon van de eenmansondernemer, ook al gaat het in feite om regels die de
onderneming en haar activiteiten als zodanig betreffen, zoals in de belastingwetgeving en
de Wet op de ondernemingsraden. In deze specifieke wetten vinden wij de aanduiding
‘ondernemer’ die de reikwijdte van die wet en regels bepalen. In het arbeidsrecht echter
wordt weer het begrip werkgever gebruikt, want die hoeft niet ‘ondernemer’ te zijn. Zie
ook de richtlijn Overgang van ondernemingen.34 De algemene administratieplicht van
artikel 3:15i BW geldt voor ‘een ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent’.
Ook daar wordt niet gesproken van ondernemers en evenmin worden nadere eisen gesteld,
zoals openlijke deelname ‘onder firma’ aan het rechtsverkeer. Voor de Hnw geldt dat
laatste weer wel.

De algemene functie van het begrip ondernemer is om personen, ondernemers, aan te
duiden voor wie ter bescherming van het economische verkeer in ruime zin allerhande
regels worden gesteld, variërend van een algemene inschrijvingsplicht in het handelsregister,
tot veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en sociale zekerheidsregels en -plichten en

das HaRÄG 2005 eingeführten Neuerungen im Unternehmensgesetzbuch und im Allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuch, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung Wien 2007, p. 48.

33 K. Schmidt, Haftungskontinuität als unternehmensrechtliches Prinzip. Plädoyer für ein neues Verständnis
der §§ 25 und 28 HGB, in: ZHR 145 (1981), p. 3.

34 Richtlijn 77/189/EEG, PbEG 1977 L61/26. Ook hierin wordt de term werkgever gebruikt.
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regels voor belastingheffing. In paragraaf 3.3.2 zal een tweede functie van het begrip
ondernemer aan bod komen.

Maar evenmin als voor de onderneming bestaat ook voor de ondernemer geen algemene
definitie in het Nederlands privaatrecht. Verschillende omschrijvingen treffen wij op ver-
schillende plaatsen in de wet aan om de reikwijdte van regels voor de ondernemer in te
kaderen, met rechtsonzekerheid tot gevolg wanneer nu precies sprake is van een onderne-
mer.35 Tabel 2 toont enkele gebruikte aanduidingen van de ondernemer in de wet.

Tabel 2

‘ondernemer’Artikel 1 WOR

‘eigenaar ener onderneming’Hnw

‘een onderneming die toebehoort aan een natuurlijke persoon’Hrgw 2007

‘een onderneming die toebehoort aan een natuurlijke persoon’Hrgb 2008

‘een ieder die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent’Artikel 3:15i BW

‘normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf’Artikel 1:88 en 1:97 BW

‘rechthebbende’ of ‘belanghebbende’Artikel 4:153-181 BW

‘hoofdgerechtigde’Artikel 3:222 BW

‘werkgever’ of ‘verkrijger’Artikel 7:663 BW

Huurder die ‘krachtens overeenkomst van huur en verhuur huurt
een voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, van een restau-

Artikel 7: 290-310 BW

rant- of cafébedrijf, van een afhaal- of besteldienst of van een
ambachtsbedrijf, bestemd gebouw, een en ander indien in de ver-
huurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor recht-
streekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening aanwezig
is’

Dit verschil in behandeling per terrein is vooral complicerend voor de ondernemer als hij
zich afvraagt wanneer hij nu ondernemer is: als er sprake is van ‘uitoefening van een beroep
of bedrijf’ in de zin van artikel 3:15i BW of als de onderneming toebehoort aan een
natuurlijke persoon in de zin van artikel 2 Hrgb 2008?36 De wet biedt geen eenduidig ant-
woord op deze vraag.

35 Zie ook S. Gerbrandy, Zaken zijn zaken! Of toch niet?, rede VU, Zwolle 1954, p. 26-27; S. Boekman, De
handelsnaam, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink 1956, p. 37; A. van Veenhoven, Eigendomsoverdracht tot
zekerheid, dissertatie Groningen, Tjeenk Willink Zwolle 1955, p. 126-127; M.J.G.C. Raaijmakers, Onderne-
mingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 11-16. Kamerbrief staatssecretaris van Financiën d.d.
17 september 2012, Eenduidige definitie ZZP’ers, p. 2; Zie ook M.J.G.C. Raaijmakers, Vennootschaps- en
rechtspersonenrecht, Gouda Quint Deventer 2000, p. 51-53.

36 Ook Schmidt merkt voor het Duits recht het gebrek aan een antwoord op de vraag op, ondanks de Kaufmann-
regeling in de wet. Onduidelijk is in de Kaufmann-regeling volgens hem wanneer een ondernemer ontstaat.
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De rechtsonzekerheid die het gevolg is van het ontbreken van een algemene omschrijving
van het begrip ondernemer is ook de Tweede Kamer in het verleden niet ontgaan. De Vaste
Commissie voor Privaat- en Strafrecht van de Tweede Kamer onderzocht in 1953 vraagpunt
6 voor het Ontwerp- NBW over de onderneming.37 De commissie vroeg zich af voor wie
de voorgestelde wettelijke regeling van de onderneming in de Nota over het nieuwe Bur-
gerlijk Wetboek geldt, nu een algemene omschrijving van het begrip ondernemer in de
wet ontbreekt. Vooral wees de commissie op agrarische bedrijven, waarover in de literatuur
twijfel was gerezen of deze onder de voorgestelde wettelijke regeling van de onderneming
vallen.38 De voorgestelde wettelijke regeling van de onderneming in de Nota over het
nieuwe Burgerlijk Wetboek is niet ingevoerd,39 waardoor de vraag van de commissie ach-
terhaald is, maar de onderliggende rechtsonzekerheid over de algemene omschrijving van
het begrip ondernemer in de wet heerst nog steeds.

‘De commissie vraag zich allereerst af “wat precies onder een handelszaak”
moet worden verstaan. Zij vestigt de aandacht op in behandeling zijnde
afzonderlijke wetsontwerpen, maar ook op geldende wetten waarin termen als
onderneming, bedrijf, inrichting en handelsbedrijf voorkomen. De commissie
acht eenheid in terminologie gewenst, te meer daar het in de opzet van het
Nieuwe BW besloten ligt dat de Handelsnaamwet daarin zal worden opgeno-
men.’ (…) ‘Als er nu bijzondere voorschriften voor enkele rechtshandelingen
aangaande de handelszaak worden verlangd, gelden deze dan ook voor de
industrie en de vrije beroepen? Valt iedere onderneming onder het begrip
handelszaak?’40, zo vroeg de commissie.

En ook recent heeft de minister de aandacht gevestigd op de rechtsonzekerheid voor de
ondernemer vanwege het ontbreken van een algemene omschrijving, nu vanwege de grote
stijging van het aantal ZZP’ers.41 Daarbij ging het vooral om fiscale en sociaalzekerheids-

Hij vraagt zich af of een ondernemer ontstaat op het moment van inschrijving in het handelsregister of ook
zonder die inschrijving kan bestaan. Is de inschrijving in het handelsregister declaratoir of constitutief,
vraagt hij zich af. K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 345.

37 TK 1958-1959, Vaststelling van Boek 3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 3770 nr. 4, p. 4.
38 Zie A. Veenhoven, Eigendomsoverdracht tot zekerheid, dissertatie Groningen, Tjeenk Willink Zwolle 1955,

p. 136; J. Jarolinek, Eigendom tot zekerheid, dissertatie Utrecht, 1956, p. 76-77; J.M. Polak, in: A.R. de Bruijn,
Ter eerste kennismaking, Ars Notariatus VI, Stichting ter bevordering van de Notariële wetenschap
Amsterdam 1955, p. 54.

39 Parl. Gesch. Inv. Boeken 3, 5, 6, p. 1026.
40 TK 1952-1953, 2846, Nota over het nieuwe burgerlijk wetboek, nr. 8 (voorlopig verslag), p. 6; Zie ook de

opmerkingen van de commissie in het Voorlopig Verslag TK 1958-1959, Vaststelling van Boek 3 van het
nieuwe Burgerlijk Wetboek, 3770 nr. 4, p. 4.

41 Kamerbrief staatssecretaris van Financiën d.d. 17 september 2012, Eenduidige definitie ZZP’ers; Rapport
MDW-Werkgroep ‘Harmonisatie ondernemers- en zelfstandigenbegrip’, Het begrip ondernemer, februari
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rechtelijke wetgeving. Werknemers kiezen er steeds vaker om uit dienst te treden en als
ZZP’er te werken bij hun voormalige werkgever. Het gebrek aan een algemene omschrijving
van het begrip ondernemer in de wet leidt nu tot de vraag of deze ZZP’ers ondernemers
zijn of werknemers.

De algemene vraag wanneer sprake is van een ondernemer, voorgestelde wettelijke rege-
lingen over de onderneming zoals in het Ontwerp-NBW of de vraag naar de duiding van
het fenomeen ZZP’ers, al die vragen confronteren ons met het gebrek aan een algemene
omschrijving van het begrip ondernemer in de wet. De vraag rijst of er niet reden is om
de gehanteerde omschrijvingen ter aanduiding van ‘ondernemers’ met het oog op de
werking van de daarvoor gegeven regels nauwer op elkaar af te stemmen en zo te komen
tot een algemeen privaatrechtelijk begrip ondernemer.42 Die vraag moet naar mijn mening
alleen al uit het oogpunt van sociaal-economische ordening positief beantwoord worden.43

Maar nog belangrijker, het vergemakkelijkt de in deze studie aan de orde zijnde oplossing
van vragen rond overdracht, overgang en vestiging van beperkte rechten en beslag en
executie van het recht op de onderneming.

3.3.2 Kooplieden

Tot 1935 kende de wet een overkoepelend begrip ondernemer. En ook daarvóór bestond
een soortgelijk begrip. De aanknoping van rechtsregels aan het begrip ondernemer is
eigenlijk zo oud als de codificatie zelf en kan zelfs nog ver vóór de eerste codificatie van
Nederland, de Code de Commerce, in het handelsrechtelijke gewoonterecht gevonden
worden.44 In de middeleeuwse Ordonnance du commerce wordt geschreven over de aan-
knoping van het middeleeuwse regionale gewoonterecht aan de ondernemer en de ken-

2000. Zie ook het SER-advies, ZZP’ers in beeld. Een integrale visie op zelfstandigen zonder personeel, oktober
2010.

42 Dat in beginsel ook geldt voor de eerder bedoelde in de wet geregelde commerciële rechtsvormen waarbij
die hoedanigheid in de regel zonder meer verondersteld wordt. Die hebben dan ook (een of meer) onder-
nemingen in de zin als in deze studie wordt onderzocht. Zeker is dat de commerciële rechtspersonen in
Boek 2 BW, de openbare personenvennootschappen en bijzondere Europese rechtsvormen (SE, EESV,
ECV) geacht worden een onderneming te drijven. Dat besef is van belang bij wisselingen van de hoedanigheid
van ondernemer. Ik kom hier verder niet aan toe in deze studie, maar verwijs voor eventuele aandachtspunten
voor een dergelijk toekomstig onderzoek naar hoofdstuk 5.

43 Wessels concludeert dat in het huidig BW aan de begrippen beroep, bedrijf en onderneming slechts enige
verwantschap kan worden toegekend, bijvoorbeeld in artikel 6:171 BW waar het begrip bedrijf de betekenis
heeft van civiele eenheid. B. Wessels, Beroep, bedrijf en onderneming, oratie VU, Tjeenk Willink Zwolle
1989, p. 59.

44 A. Becker, Die Entwicklung des Kaufmannsbegriffs in Sinne eines übergeordneten Abgrenzungskriteriums
für den persönlichen Anwendungsbereich handelsrechtlicher Vorschriften, Lit Verlag Münster 2004, p. 21-
30.
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baarheid van ondernemingen die daardoor ontstond.45 Deze kenbaarheid van de onderne-
mer en zijn onderneming was in de middeleeuwen nodig om de verhaalrisico’s voor
zaakschuldeisers te verkleinen. In de middeleeuwen was de handel gebaseerd op gefinan-
cierde handelswaar door schuldeisers. Iedere regio kende zijn eigen handelsrechtbank
waar schuldeisers de ondernemer in persoon konden dagvaarden bij het uitblijven van het
terugbetalen van de voorgefinancierde handelswaar. Daarvoor was vereist dat de schuldei-
sers wisten wie de ondernemer was. Die behoefte aan openbaarheid mondde uiteindelijk
in 1803 uit tot de instelling van de eerste kamer van koophandel die een handelsregister
met de gegevens van alle ondernemers beheert, welk besluit voor heel Nederland in 1810
werd gevolgd. In 1918 volgde de Hrgw 1918 en in 1992 de overheveling van de boekhoud-
plicht van het WvK naar het privaatrecht.46

Toen in 1838 het recht van Nederland na afscheiding van Napoleons Frankrijk en later
België werd gecodificeerd, werd het begrip kooplieden opgenomen in het WvK (oud).47

Dit artikel 2 WvK (oud) luidde:

‘Kooplieden zijn degenen, die daden van koophandel uitoefenen en daarvan
hun gewoon beroep maken’.

Dit begrip kooplieden was bedoeld om in privaatrechtelijke verhoudingen vast te stellen
wie ondernemer is en voor het ondernemingsvermogen als afzonderlijk deel bijvoorbeeld
de administratieplicht vast te stellen.48 De primaire functie van het begrip kooplieden was
het vroegere handelsrecht van het WvK (oud) te doen gelden voor de als kooplieden aan-
geduide ondernemers.49 Voor hen golden de bijzondere regels van het handelsrecht.50 Hun
hoedanigheid van koopman moesten zij kenbaar maken door inschrijving in het handels-

45 Zie de Ordonnance du Commerce van 1673 (Code Savary). A. Becker,Die Entwicklung desKaufmannsbegriffs
in Sinne eines übergeordnetenAbgrenzungskriteriums für den persönlichenAnwendungsbereich handelsrecht-
licher Vorschriften, Lit Verlag Münster 2004, p. 31-34; D. Kugel, Die Entwicklung des Kaufmannsbegriffs in
§2 und §4 des Handelsgesetsbuchs under besonderer Berücksichtigung der Gutachten der Industrie- und
Handelskammer, Schön München 1964.

46 Zie V.A.E.M. Meijers, Het handelsregister, Kluwer Deventer 2005.
47 Zie over het Wetboek van Koophandel A. de Pinto,Handleiding tot hetWetboek vanKoophandel, J. Belinfante

’s-Gravenhage 1841, p. 7-8.
48 W.L.P.A. Molengraaff, Leidraad bij de beoefening van het Nederlandse handelsrecht, F. Bohn Haarlem 1930,

p. 69; J.G. Kist/L.E. Visser, Beginselen van handelsrecht volgens de Nederlandsche wet, Gebr. Belinfante
’s-Gravenhage 1904, p. 94.

49 W.L.P.A. Molengraaff, a.w., p. 69; J.G. Kist/L.E. Visser, a.w., p. 22.
50 W.L.P.A. Molengraaff, Leidraad bij de beoefening van het Nederlandse handelsrecht, F. Bohn Haarlem 1953,

p. 47; J.G. Kist/L.E. Visser, a.w., p. 4.
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register.51 Van een koopman was sprake als iemand a. een daad van koophandel b. uitoe-
fende en C. daarvan zijn beroep had gemaakt.52 In de middeleeuwen kon men alleen het
beroep van de koopman uitoefenen, dat wil zeggen een daad van koophandel verrichten,
als men lid was van een handelsgilde. In het WvK (oud) was daarvan een objectief begrip
‘daden van koophandel’ overgebleven. Daarvan was sprake bij koop en verkoop van waren,
dus als er daden gepleegd werden in naam van de aansprakelijke. Dit vereiste kenmerk
van de koopman om in eigen naam op te treden getuigt van een zekere openlijke verklaring
aan derden van het bestaan van een onderneming.53

Ook de Hnw sloot in zijn oorspronkelijke tekst aan bij het WvK. Artikel 1 luidde toen:

‘1. Onder handelsnaam verstaat deze wet den naam of de firma waaronder een
koopman zijn bedrijf54 uitoefent. Onder koopman verstaat deze wet ieder die
koopman is volgens het tweede lid van artikel 2 der Handelsregisterwet 1918’.

Artikel 2 lid 2 Hrgw 1918 luidde:

‘Onder koopman verstaat deze wet den koopman in de zin van het Wetboek
van Koophandel en in het algemeen een ieder die zijn beroep maakt van het
uitoefenen van eenigen tak van handel of nijverheid in den ruimsten zin.’

Vrije beroepsbeoefenaars, maar ook agrariërs en vissers werden niet als kooplieden aange-
duid. Zij waren geen ‘kooplieden’ die handelswaar aanboden en als zodanig kenbaar aan
het handels- en economische verkeer deelnamen.

De vroegere wet kende dus een tweede functie van het begrip onderneming. Deze bestond
om in primair privaatrechtelijke verhoudingen te kunnen vaststellen of iemand ondernemer
was, een onderneming als afzonderlijk deel van zijn vermogen heeft en de daarvoor toe-
passelijke regels vast te stellen. De op Molengraaffs aanbeveling geïnitieerde schrapping
van het begrip kooplieden uit het WvK (oud) leidde tot de huidige wet, waarin alleen de
eerste functie van het begrip ondernemer, de duiding van personen voor wie ter bescher-

51 Artikel 3 lid 1 Hrgw 1918.
52 Artikel 2 WvK (oud).
53 J.G. Kist/L.E. Visser, Beginselen van handelsrecht volgens de Nederlandsche wet, Gebr. Belinfante ’s-Graven-

hage 1904, p. 94.
54 Het begrip bedrijf in deze bepaling had toen nog geen onderscheidende betekenis. Met bedrijf in deze

bepaling wordt dus niet wat anders bedoeld dan kooplieden die hun beroep maken van het uitoefenen van
daden van koophandel in de zin van artikel 2 (oud) WvK. Pas in 1935 kreeg het begrip bedrijf onderschei-
dende betekenis.
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ming van het economische verkeer in ruime zin allerhande regels worden gesteld, de aan-
dacht krijgt.

Zoals hierboven gesteld verdween het onderscheid tussen kooplieden en niet-kooplieden
uit de Nederlandse wet op initiatief van Molengraaff.55 In 1935 werd de bepaling over
kooplieden door de wetgever uit het WvK gehaald.56 De reden om het begrip kooplieden
te schrappen was de veranderde praktijk.57 Pleegden in de negentiende eeuw ondernemers
zich gewoonlijk alleen met de koop en verkoop van waren bezig te houden, in de twintigste
eeuw werden ondernemers op breder terrein actief. De wetgever noemde bijvoorbeeld de
koop en verkoop van onroerende zaken.58 Die veranderde praktijk maakte het toenmalige
begrip kooplieden onjuist, en moest volgens de wetgever plaats maken voor ‘de persoon
die een bedrijf uitoefent’.59

‘Als handelsdaad in de zin van het ontwerp zal dus voortaan gelden de
bedrijfshandeling; als koopman, de persoon die een bedrijf uitoefent; als han-
delszaak de verbintenis, die uit een bedrijfshandeling wordt geboren.’60

Bij de behandeling van de Wet tot opheffing van de onderscheiding tusschen handelsdaden
en niet-handelsdaden en kooplieden en niet-kooplieden in 1934 werd de discussie over
het onderscheid tussen kooplieden en niet-kooplieden door de minister teruggebracht
naar de aard en kwaliteit van de commerciële activiteiten, kennelijk in een poging om door
aansluiting bij de veranderde handelspraktijk het gebrekkige begrip kooplieden te repareren.
De minister vergat echter dat de wet geen begrip kooplieden meer bevat om te repareren.
Met geen woord werd gesproken over het ontstane gebrek aan een algemeen begrip
ondernemer in de wet nadat het begrip kooplieden was geschrapt.

Van bedrijf is sprake ‘als de betrokkene regelmatig en openlijk in zekere kwaliteit
optreedt om voor zichzelf winst te behalen. Wie in dienst van een patroon
handelt, is voor een ander op voordeel uit. De effectenspeculant beweegt zich

55 W.L.P.A. Molengraaff, Is het noodzakelijk of wenschelijk tusschen handelsrecht en burgerlijk recht te onder-
scheiden en ze tot voorwerp van afzonderlijke wettelijke regels te maken?, Preadvies NJV 1883. Zie ook de
wijzigingen in het (oud) WvK van 5 mei 1922 Stb. 1922, 246 die een initiatief van Molengraaff waren.

56 Stb. 1934, Wet tot opheffing van de onderscheiding tusschen handelsdaden en niet-handelsdaden en kooplieden
en niet-kooplieden.

57 TK 1932-1933, Wet tot opheffing van de onderscheiding tusschen handelsdaden en niet-handelsdaden en
kooplieden en niet-kooplieden, 253 nr. 3, p. 4-5. Zie hierover R.P. Cleveringa, Handelsdaden en kooplieden
exeunt!, in: NJB 1933, p. 29.

58 TK 1932-1933, t.a.p., p. 4-5.
59 Idem.
60 Idem.
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niet openlijk als zodanig. De nu en dan uit winstbejag gesloten koopen van den
belegger, die zijn geld in onroerend goed steekt, missen de eigenschappen van
regelmaat. Maar waarom heeten, als men in het handelen van de apotheker de
voorwaarden voor de aanwezigheid van een bedrijf vervuld acht, dan weer de
medicus, de advocaat of procureur, de notaris of de deurwaarder een beroep
uit te oefenen? Zij treden toch, evenals de apotheker, openlijk in hunne hoeda-
nigheid op om zich een inkomen te verschaffen? De omstandigheid, dat de
diensten van den geneesheer – hetzelfde geldt ook voor den advocaat of den
procureur – om zijne persoonlijke kwaliteiten, dat die van den notaris en den
deurwaarder om zijne ambtelijke hoedanigheid gezocht worden, geeft aan hun
optreden een bijzonder karakter, dat, naar de opvatting van het verkeer, met
de uitoefening van een bedrijf onverenigbaar is’.61

In plaats van het gebrek aan een algemeen begrip ondernemer in de wet aan te kaarten,
introduceerde de minister een nieuw kenmerk van het zijn van ondernemer. Naast het
cruciale oogmerk ‘voor zichzelf winst te behalen’, stelde de minister als kenmerkende ele-
menten voor een ‘bedrijf’ het ‘regelmatig’ en ‘openlijk’ optreden voor.62

Met de schrapping van het begrip kooplieden verdween de vroegere vraag wie koopman
is. Deze werd vervolgens ook ietwat verdrongen door de betekenis van de handelsnaam
waaronder een bedrijf wordt uitgeoefend, meer in het bijzonder door de nieuwe redactie
van artikel 1 Hnw.63 Deze vraag kwam bij de introductie van artikel 3.1.1.11 ONBW via
een omweg – wat is de onderneming – weer op tafel.64 Met de schrapping van artikel 3.1.1.11
ONBW verdween het begrip kooplieden definitief. Enig aantoonbaar verband tussen de
schrapping van het begrip kooplieden in 1935 en artikel 3.1.1.11 ONBW in 1983 heb ik
niet kunnen vinden, alhoewel ik vermoed dat de schrapping van artikel 3.1.1.11 ONBW
niet zou hebben plaatsgevonden als het begrip kooplieden in de wet gehandhaafd was.
Want de privaatrechtelijke rechtsverhouding van kooplieden tot hun onderneming zou
ongetwijfeld besproken zijn in het debat over de invoering van artikel 3.1.1.11 ONBW.

61 Memorie van Antwoord Tweede Kamer in W 12734.
62 Zie over dit begrip bedrijf J.M.M. Maeijer, De ontwikkeling van het begrip onderneming, in: 150 jaarWetboek

van Koophandel, Kluwer Deventer 1987, p. 21-33.
63 Deze luidde: ‘Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.’

De onderneming in deze bepaling wordt in de jurisprudentie gedefinieerd als een onderneming die op
commerciële wijze aan het economisch verkeer deelneemt, waarbij materieel voordeel moet worden beoogd
en er hiertoe een min of meer blijvend georganiseerd verband bestaat, dat naar buiten optreedt.

64 Zie Boekman: ‘Vóór alle andere problemen komt echter de moeilijkheid, dat de overgang van een onderne-
ming – die dus voorwaarde is voor de overgang van een handelsnaam – in de Wet niet is geregeld en dat
schrijvers en rechtspraak geen eenstemmigheid vertonen over de vraag, wat hier precies met “onderneming”
wordt bedoeld, wat de aard is van de onderneming en op welke wijze een onderneming kan worden over-
gedragen.’ S. Boekman, De handelsnaam, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1956, p. 29.

88

De plaats van de eenmanszaak in het stelsel van het privaatrecht



Ook van betekenis is de daarna veel bediscussieerde vraag wat het onderscheid is tussen
beroep en bedrijf. Meijers sprak zelfs over de ‘uitbanning der kooplieden uit ons recht’ en
schreef dat in plaats van kooplieden het uitoefenen van een bedrijf in de wet nu een
belangrijk begrip is.65

Zo raakte het begrip kooplieden in de vergetelheid.66 Tegelijkertijd werd door de wetgever
weinig aandacht geschonken aan de betekenis van het begrip ondernemer, beroep en
bedrijf of andersluidende omschrijvingen van de ondernemer of van het verband van de
onderneming en de ondernemer.

Exemplarisch is bijvoorbeeld het antwoord van de minister in 1953 op de hierboven in
paragraaf 3.3.1. behandelde vraag van de Vaste Commissie van de Tweede Kamer over
het gebrek aan een algemene omschrijving van het begrip handelszaak, of beter ondernemer,
in het ONBW voorafgaande aan het NBW-proces. De minister ging voorbij aan het ont-
breken van een algemene omschrijving van de ondernemer in de wet. De vraag is overigens
welke betekenis aan die elementen die de minister noemt, nu nog moet worden gehecht.
De wetsgeschiedenis werpt daar weinig licht op.

‘Bij de behandeling van de ontwerpen voor het nieuw BW kan ten aanzien van
de terminologie een definitief standpunt worden ingenomen. De definitie die
artikel 2 onder Handelsregisterwet thans van een handelszaak geeft, nl. een
onderneming, waarin een bedrijf wordt uitgeoefend, drukt voldoende uit, wat
in vraag 6 met een handelszaak is bedoeld. (...) Doordat als handelszaak een
onderneming wordt aangemerkt, komt tot uiting, dat de handelszaak op het
maken van winst moet zijn gericht; doordat in de handelszaak een bedrijf wordt
uitgeoefend, kan de uitoefening van een beroep, waarbij geestelijke arbeid
hoofdzaak is, niet een handelszaak opleveren.’ (…) ‘Als voorlopige oriëntatie
kan onder een onderneming worden verstaan, een organisatorisch verband
dat erop is gericht geregeld en stelselmatig (anders dan incidenteel) aan het
economisch verkeer deel te nemen. Voorts knoop ik vast aan de uit de
geschiedenis van het handelsrecht bekende onderscheiding tussen beroep en
bedrijf. Daarbij is beroep het genusbegrip, dat bedrijf mede omvat, hetgeen
Van der Grinten ertoe brengt beroep te omlijnen als regelmatig maatschappe-
lijke werkzaamheid met een overwegend persoonlijk karakter, terwijl bedrijf

65 E.M. Meijers, De uitbanning der kooplieden en der handelsdaden uit ons recht, in: WPNR 3393-3395 1935,
p. 1-3, 13-16 en 29-30.

66 Klomp spreekt zelfs over de ondergang van het handelsrecht. Zie R. Klomp, Opkomst en ondergang van het
handelsrecht, dissertatie Amsterdam, Ars Aequi Libri Nijmegen 1998.
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de werkzaamheid is waarbij niet de persoonlijke kwaliteiten van de beoefenaar
op de voorgrond treden.’, aldus de minister.67

3.3.3 De plicht tot inschrijving in de Hrgw 2007

Het begrip kooplieden is niet geheel uit de wet verdwenen: de sporen ervan zijn niet gewist.
Ze zijn terug te vinden in het begrip ondernemer in de Hrgw 200768 en in de hierna te
behandelen boekhoudplicht in de artikelen 3:15i en 3:15j BW. Het begrip ondernemer
gaat evenals het geschrapte begrip kooplieden in de kern over het recht op de onderneming.
In die zin is de tweede functie van het begrip ondernemer – om in primair privaatrechtelijke
verhoudingen te kunnen vaststellen of iemand ondernemer is, een onderneming als
afzonderlijk deel van zijn vermogen heeft en de daarvoor toepasselijke regels vast te stellen –
nog aanwezig in de wet. De Hrgw 2007 en artikelen 3:15i en 3:15j BW regelen in feite de
kenbaarheid van de ondernemer en zijn administratie in het economisch rechtsverkeer.
Een ondernemer zal zich bij de start van het drijven van een onderneming moeten
inschrijven in het handelsregister. Vervolgens zal hij voor zichzelf en derden de adminis-
tratie moeten bijhouden. De wetgever kan in de Hrgw 2007 en in artikelen 3:15i en 3:15j
BW eigenlijk niet om de onderneming heen. Ik bespreek eerst het begrip ondernemer in
de Hrgw 2007.

Op grond van artikel 5 sub b Hrgw 2007 geldt een inschrijfplicht voor die natuurlijke
persoon aan wie een onderneming toebehoort.69 De wet maakt dus gebruik van een open
omschrijving voor de ondernemer. In de parlementaire stukken spreekt de wetgever ook
wel in termen van de ondernemingen en de rechtspersonen, verwijzend naar wetsbepalingen
5 tot en met 8 Hrgw 2007 waarin degene aan wie een onderneming kan toebehoren, wordt
onderscheiden in rechtspersonen en niet-rechtspersonen met een onderneming.70 Tot
2008 was het begrip ondernemer niet gedefinieerd in de diverse handelsregisterwetten.

67 Parl. Gesch. Boek 3 NBW, p. 792 e.v. Zie B. Wessels, Beroep, bedrijf en onderneming, rede VU Amsterdam,
Tjeenk Willink Zwolle 1989. Zie verder uitgebreid Wessels over de begrippenparade beroep, bedrijf en
onderneming als persoonsaddressaat in de wet.

68 Stb. 2007, 153.
69 De vraag wie onder de natuurlijke persoon aan wie een onderneming toebehoort in de zin van artikel 5 sub

b Hrgw 2007 verstaan wordt, hangt samen met de beoogde rechtszekerheid voor de ondernemer, zo stelt
de wetgever. ‘De vraag wie zich in het register moet inschrijven, hangt samen met het doel van de register.
Vanuit het doel van de rechtszekerheid in het economisch verkeer en een goede vervulling van de publieke
taak, moeten alle ondernemingen en rechtspersonen worden ingeschreven die deelnemen aan het economisch
verkeer of die van belang zijn voor de overheid.’ TK 2005-2006, Regels omtrent een basisregister van onder-
nemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 2007) 30656, nr. 3, p. 28.

70 TK 2005-2006, Regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet
2007), 30656, nr. 3.
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Volgens Meijers, Mohr en Veldhuyzen leidde het begrip ondernemer in de handelsregis-
terwet tot hoofdbrekens in de literatuur en stuitte men ook in de rechtspraak veelvuldig
op dit begrip.71 Voor de Hrgw 2007 kiest de wetgever voor een definitie van het begrip
ondernemer in de wet, in voornoemd artikel 5 sub b Hrgw 2007.

In het Hrgb 2008 wordt gedefinieerd wanneer sprake is van een onderneming. Op grond
van artikel 2 eerste lid van het Hrgb 2008 is daarvan sprake in geval van een voldoende
zelfstandig optredende organisatorische eenheid van een of meer personen waarin door
voldoende inbreng van arbeid of middelen ten behoeve van derden diensten of goederen
worden geleverd of werken tot stand worden gebracht met het oogmerk daarmee materieel
voordeel te behalen. Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat van een onderneming geen
sprake is, als naar het oordeel van de Kamer onvoldoende omvang van activiteiten of omzet
is. Hiermee maakt de wet onderscheid tussen bedrijfsmatig opgezette ondernemingsacti-
viteiten en hobbymatige ondernemingsactiviteiten. Deze laatste groep van activiteiten
behoren tot de privésfeer en zijn daarom in het eerste lid uitgezonderd van de van over-
heidswege verplichte inschrijving in het handelsregister. De vijf omstandigheden om te
beoordelen of sprake is van een onderneming, namelijk zelfstandigheid, inbreng van arbeid
of middelen, winstoogmerk, extern optreden en voldoende omvang of omzet van de acti-
viteiten worden in de ministeriële beleidsregel weer nader toegelicht.72

Net als bij het geschrapte begrip kooplieden stelt het begrip ondernemer in de Hrgw 2007
vast wie door zijn extern optreden ondernemer is en verbindt daaraan een privaatrechtelijk
gevolg voor de onderneming. Als een ondernemer zijn activiteiten extern uitoefent, is het
privaatrechtelijk gevolg voor de onderneming daarvan dat hij zijn onderneming moet
inschrijven in het handelsregister, zodat hij voor schuldeisers en anderen kenbaar is.

De schrapping van het begrip kooplieden werkt echter door in de Hrgw 2007. De wetgever
houdt bij het begrip ondernemer in de Hrgw 2007 niet consequent vast aan het bevorderen
van de kenbaarheid van de ondernemer in het economisch rechtsverkeer. Is immers niet
al voldoende om als ondernemer in de zin van de Hrgw 2007 te worden aangemerkt dat
de eenmansondernemer openlijk en als zodanig kenbaar – niet stil dus – aan het economisch
verkeer deelneemt onder zijn eigen of onder een fantasienaam?73 Waarom is inschrijving
in het handelsregister daarvoor niet doorslaggevend?74 De benadering van artikel 5 sub b
Hrgw 2007 en artikel 2 eerste lid Hrgb 2008 volgend zou gesteld kunnen worden dat als

71 V.A.E.M. Meijers, A.L. Mohr, W.R. Veldhuyzen, Het ondernemingsbegrip in de Handelsregisterwet 2007,
in: WPNR 6794 2009, p. 296.

72 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 juni 2008, nr. WJZ 8074645.
73 Zie § 5 HGB in Duitsland. Zie paragraaf 3.2.
74 Zie § 5 HGB in Duitsland.
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ondernemer moet worden aangemerkt iedere natuurlijke persoon aan wie een onderneming
toebehoort die in Nederland is gevestigd. De vraag is of daaraan moet worden toegevoegd:
‘en als zodanig kenbaar aan het economisch verkeer deelneemt’. Dat zou aansluiten bij de
strekking en bedoeling van de Hrgw 2007 zoals opgenomen in artikel 2 sub b van die wet
en van het geschrapte begrip kooplieden.75 Onvoldoende helder is in artikel 5 sub b Hrgw
2007 en artikel 2 Hrgb 2008 dat de inschrijfplicht van de ondernemer zijn kenbaarheid
bevordert. De Hrgw 2007 tracht aan de hand van een feitelijk begrip van de ‘ondernemer’
en zijn ‘onderneming’ het toepassingsbereik van de wet vast te leggen. Het gaat dan in de
eerste plaats niet zozeer om het bevorderen van de rechtszekerheid in het economisch
rechtsverkeer als wel om processuele doeleinden waarbij feiten en gegevens over de persoon
van de ondernemer van belang zijn; de eerste functie van het begrip ondernemer dus. In
vergelijking met de in paragraaf 3.2 hiervoor besproken Duitse § 5 jo. §§ 13-13h HGB
blijkt uit de Hrgw 2007 niet dat openlijke deelname aan en (her)kenbaarheid in het econo-
mische verkeer voldoende is voor inschrijving en dat de rechtszekerheid in het economisch
verkeer bevorderd wordt doordat iedere ondernemer die onder eigen naam of een fanta-
sienaam deelneemt aan het economisch verkeer per definitie inschrijfplichtig wordt.

3.3.4 De plicht tot administratie en exhibitie

Het begrip ondernemer wordt in artikel 3:15i BW gedefinieerd als ‘een ieder die een bedrijf
of zelfstandig een beroep uitoefent’. Door de administratie- en exhibitieplicht zijn de activa
en passiva van de eenmanszaak kenbaar. Naast de administratie- en exhibitieplicht van
artikelen 3:15i en 3:15j BW rust op sommige beroepsuitoefenaars, zoals advocaten, ook
nog een bijzondere administratieplicht. Op de nakoming daarvan wordt toegezien door
de Orde van Advocaten. Schending van deze plicht kan leiden tot de definitieve schrapping
van de inschrijving van de advocaat van het tableau.76

Artikel 3:15i lid 1 BW bepaalt dat eenieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoe-
fent, verplicht is van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf of beroep,
naar de eisen van dat bedrijf of beroep, op zodanige wijze een administratie te voeren en
de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze
te bewaren, dat te allen tijde zijn rechten en plichten kunnen worden gekend. Artikel 3:15j
BW bepaalt dat erfgenamen, deelgenoten, vennoten en schuldeisers in een faillissement
of schuldsanering van eenieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, openleg-

75 Die strekking en dit doel is de bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer. Dit doel sluit
aan bij de beoogde openbaarheid van onderneming in het vroegere handelsrecht, zie paragraaf 3.3.2.

76 Artikel 2 Boekhoudverordening 1998. Zie F.A.W. Bannier, Zoals een behoorlijk advocaat betaamt-Advoca-
tengedragsrecht, Maklu Antwerpen 2010, p. 105-111.
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ging van tot een administratie behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
kunnen vorderen voor zover zij daarbij rechtstreeks en voldoende belang hebben. In geval
van medegerechtigden tot de onderneming, zoals de echtgenoot/geregistreerd partner
bestaat tegenover hen op grond van artikel 3:15jBW dus een exhibitieplicht. Tegenover
de fiscus geldt eenzelfde plicht ingevolge art. 52 AWR.

De sporen van het begrip kooplieden zijn bij de administratie- en exhibitieplicht in artikelen
3:15i en 3:15j BW zeer aanwezig. Artikelen 3:15i lid 1 en 3:15j BW hebben de vroegere
regels van artikelen 6 tot en met 13 Wetboek van Koophandel vervangen die slechts, maar
ook toen al, golden voor de beperkte groep van ‘kooplieden’.77 Zij moesten op overeenkom-
stige wijze boekhouden en bescheiden bewaren opdat zowel in geval van een rechtsvordering
als in geval van faillissement de boeken ingeval van twijfel het bewijs konden leveren.78 De
administratie- en exhibitieplicht waren vervolgens in het BW beperkt tot de uitoefenaars
van een bedrijf.79 Bij de vervanging van artikel 3:15a BW in artikel 3:15i BW in 2003 is de
administratie- en exhibitieplicht verruimt naar zelfstandigen die een beroep uitoefenen.80

Artikel 3:15i lid 1 BW heeft die verplichtingen ‘verburgerlijkt’ en deze in het algemene
vermogensrecht opgenomen. Artikel 3:15i lid 1 BW richt zich daarom niet langer tot
‘kooplieden’ maar tot eenieder die zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent. Zonder daar
hier verder op in te gaan stip ik aan dat die aanduiding ook wordt gebruikt in artikel 1:88
BW.

Zo is de administratieplicht van het handelsrecht betrekkelijk geruisloos verburgerlijkt.
Zij is nu gericht op een ruimere groep ondernemers, maar blijft zich daartoe ook beperken.
Toch kan ook bij de administratieplicht van artikelen 3:15i en 3:15j BW de handelsrechte-
lijke grondslag niet ontkend worden. In de eerste plaats is deze plicht afkomstig uit het
handelsrechtelijke WvK. Bovendien zijn artikelen 3:15i en 3:15j BW bij uitstek bedoeld
om ondernemers te beschermen tegen de inmenging van de overheid, vast te stellen voor
wie de administratieplicht geldt en economische voordelen te scheppen voor ondernemers,
zoals ook de vroegere regels in het handelsrecht deden.81 Met de administratieve afzondering
van het privévermogen en bestemming tot de onderneming is door de administratie- en
exhibitieplicht kenbaar wat de omvang van de onderneming is en waarin de overheid zich
niet moet mengen, waarvoor de bedoelde plichten gelden en waarop schuldeisers zich
kunnen verhalen.

77 Deze bepalingen vervingen artikelen 8 tot en met 17 van de Code de Commerce.
78 J.G. Kist-L.E. Visser, Beginselen van handelsrecht, Gebr. Belinfante Den Haag 1904, p. 153.
79 Stb. 2002, 581.
80 Stb. 2003, 199.
81 Zie soortgelijk M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 26-27. Raaij-

makers concludeert dat de boekhoudplicht ertoe strekt de inhoud van de onderneming kenbaar te maken.
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Bij overgang, overdracht en financiering is het in de praktijk gebruikelijk om de boekhou-
ding van de onderneming te raadplegen.82 Derden maken hier veelvuldig gebruik van. De
wettelijke administratieplicht ondersteunt deze praktijk.83 Opgemerkt zij daarbij dat de
going concern-waarde van de onderneming in de afzonderlijke privébalans van de
ondernemer tot uitdrukking komt, ook al is die niet aan bijzondere voorschriften gebonden
en zal de ondernemer die vaak op die plaats niet actualiseren.84 Die waarde is echter bij
uitstek van belang als hij het recht op de onderneming overdraagt of die bij overlijden
overgaat op zijn erfgenamen. Ook zal die waarde een rol spelen als hij externe financiering,
bijvoorbeeld een bankkrediet, wil verkrijgen. Het geeft immers inzicht in de potentiële
opbrengstwaarde van het recht op de onderneming bijvoorbeeld ingeval van insolventie.

Wat de wettelijke administratieplicht extra bijzonder maakt, is dat de wet naar mijn mening
hiermee een regeling geeft voor de onderneming, waarin de onderneming als eenheid
binnen het vermogen van de ondernemer moet worden bezien. Wat van tijd tot tijd is en
wordt afgezonderd uit het privévermogen van de ondernemer met de bestemming te dienen
tot het doel van de onderneming (en daar bijgevolg toe behoort), moet de eenmansonder-
nemer ingevolge art. 3:15i lid 1 BW administreren. De ondernemer is aldus gehouden om,
als het ware als eigen ‘bewindvoerder’ van het tot de onderneming bestemde deel van zijn
vermogen als geheel, een administratie te voeren. In combinatie met de inschrijfplicht van
de Hrwg 2007 zorgt dat er mijns inziens voor dat de persoon van de ondernemer en de
onderneming zelf openbaar zijn voor derden. De wet zelf markeert door de administratie-
plicht dat deelvermogen als een afzonderlijk geheel. Of anders gezegd, de wet bepaalt naar
mijn mening met de administratieplicht indirect dat de ondernemer het recht heeft tot
afzondering in het privévermogen en bestemming tot de onderneming.

Ook in het geval van de administratieplicht werkt de schrapping van het begrip kooplieden
door in artikelen 3:15i en 3:15j BW. Alweer richt de wetgever zich vooral op de persoon
van de ondernemer voor wie hij regels schept. De wetgever is minder gericht op de kwali-
ficatie van de onderneming. Anders dan bij de Hrgw 2007 is de ondernemer in artikelen
3:15i en 3:15j BW niet verder gedefinieerd dan ‘een ieder die een bedrijf of zelfstandig een
beroep uitoefent’. Op grond van de parlementaire geschiedenis is volgens de minister
sprake van een bedrijf bij het regelmatig en openlijk in zekere kwaliteit optreden om voor

82 G.T.M.J. Raaijmakers, Garanties bij overnames, dissertatie UvT, Boom Juridische uitgevers Den Haag 2002,
p. 27.

83 G.T.M.J. Raaijmakers, a.w., p. 28. G. Raaijmakers wijst op artikel 2:362 BW waarin de algemene getrouw-
heidsnorm voor jaarrekeningen van rechtspersonen is opgenomen. Voor niet-rechtspersonen zoals de
eenmanszaak zijn de artikelen 3:15i en 3:15j BW van toepassing.

84 M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 35.
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zichzelf winst te behalen.85 Mag ‘uitoefening van een beroep of bedrijf’ gelijk worden gesteld
met een onderneming in de zin van artikel 2 Hrgb 2008 die dan kennelijk wordt uitgeoefend
en die dan ‘toebehoort’ aan de administratieplichtige ondernemer van artikel 3:15i BW?
Geldt voor de ‘uitoefening van een beroep en bedrijf’ ook de vervallen uitzondering voor
agrariërs en visserij zoals in de Hrgw 2007? Wordt de onderneming door de administratie-
plicht voldoende afgezonderd als eenheid? De wet biedt geen antwoord op deze vragen en
zwijgt over de vermogensrechtelijke afzondering door de administratieplicht. Mijns inziens
hangt met het gedeeld belang van de inschrijf- en administratieplicht, namelijk de open-
baarheid van de persoon van de ondernemer en de onderneming, samen dat beide plichten
tegelijk gelden voor de ondernemer, zodat geen sprake kan zijn van de situatie dat op een
inschrijfplichtige ondernemer geen administratieplicht rust of de situatie dat op een
administratieplichtige ondernemer geen inschrijfplicht in het handelsregister rust.86 De
omschrijving van de ondernemer in artikel 3:15i en 3:15j BW moet gelijk zijn aan de
omschrijving in het Hrgw 2007, inclusief de vervallen uitzondering voor agrariërs en vis-
serij.

3.3.5 Gevolg declaratoir karakter van de inschrijf- en administratieplicht:
doelbestemd en afgezonderd vermogen

De besproken inschrijfplicht van de Hrgw 2007 en de administratieplicht van de artikelen
3:15i en 3:15j BW, in het bijzonder het gevolg van die plichten kunnen mijns inziens een
belangrijke conclusie dragen op het terrein van de onderneming. Uit het declaratoire
karakter van de inschrijf- en administratieplicht volgt dat de ondernemer een doelbestemd
en afgezonderd vermogen wil inrichten.

De inschrijf- en administratieplicht zijn niet vrijblijvend. Dit volgt voor de inschrijfplicht
uit de WED. Op grond van artikel 1 WED jo. artikel 47 Hrgw 2007 is het schenden van
een verplichting tot het doen van opgave in het handelsregister een economisch delict.
Voor de administratieplicht blijkt dit uit artikel 3:15i BW, dat spreekt over een verplichting
tot het administreren en bewaren.87 De sancties voor het overtreden van de inschrijfplicht
zijn onder meer een gevangenisstraf voor de duur van maximaal 6 maanden, een taakstraf,
geldboete of het gedeeltelijk of geheel stilleggen van de eenmanszaak.88 De inschrijf- en
administratieplicht hebben dus een declaratoir karakter, dat wil zeggen dat de inschrijf-

85 Memorie van Antwoord Tweede Kamer in W 12734.
86 Een uitzondering geldt voor de stille maatschap. Deze rechtsfiguur valt buiten het bereik van deze studie.
87 Het gebod tot het administreren van de boekhouding wordt via het fiscale recht gehandhaafd en gesanctio-

neerd, zie artikel 52a AWR.
88 Artikel 6 lid 1 sub 4 WED en artikel 7 WED.
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en administratieplicht weliswaar geen bestaansvoorwaarden van de eenmanszaak zijn
maar wel verplichtingen die bij de start van een eenmanszaak rusten op de eenmansonder-
nemer. De inschrijf- en administratieplicht maken het eenvoudiger voor de overheid om
in individuele gevallen het bestaan van fiscale en sociaal-economische verplichtingen te
traceren.89

De analyse van het begrip ondernemer in paragrafen 3.3.1 tot en met 3.3.4 levert op dat
een algemeen begrip ondernemer in de wet ontbreekt en de wetgever als het gaat over
onderwerpen als de inschrijf- en administratieplicht, die bij uitstek geschikt zijn om de
kenbaarheid van de ondernemer in het economisch rechtsverkeer te regelen, juist belang-
rijke vragen doet rijzen. Met de inschrijf- en administratieplicht biedt de wetgever wel
enige verduidelijking over de probleemstelling van deze studie. Het gevolg van het decla-
ratoire karakter van de inschrijf- en administratieplicht is namelijk dat bij – vrijwillige of
onvrijwillige – inschrijving in het handelsregister en de administratie van de onderneming,
de eenmansondernemer een deel van zijn privévermogen bestemt tot het ondernemingsdoel
ondernemen en daarvan afzondert.90

Ondanks de hiervoor in paragrafen 3.3.3 en 3.3.4 genoemde onduidelijkheden in de wet
zal in het algemeen iedere ondernemer door de inschrijf- en administratieplicht op een
uit het handelsregister en boekhouding openbaar blijkende wijze zijn ‘onderneming’
bestemmen en afzonderen.91 De ondernemer zal dat alleen al doen omdat het hem helpt
bij het drijven van zijn onderneming. Die bevoegdheid is een vrijheid die de ondernemer
bezit, maar werd in de middeleeuwen vooral ook geïntroduceerd om zich te wapenen tegen
de bemoeienis van de overheid. Raaijmakers beschrijft de recente inzet van de Europese
Raad om een grondrecht van de vrijheid van ondernemerschap te introduceren.92 Naar
Wieackers mening is de bevoegdheid om te bestemmen en af te zonderen vooral een ver-
mogensrechtelijke bevoegdheid.93 Wieacker ziet in deze bevoegdheid een manier waarop
de rechtsontwikkeling nieuwe rechtsobjecten kan creëren. Dauner-Lieb bespreekt het
verband tussen de bestemming en afzondering van het ondernemingsvermogen en de
aansprakelijkheid van de eenmansondernemer.94 § 27 lid 2 eerste zin van het Duitse HGB

89 Kamerbrief staatssecretaris van Financiën d.d. 17 september 2012, Eenduidige definitie ZZP’ers.
90 Zie Wieacker en Dauner-Lieb die uitgebreid het afgezonderd vermogen van het ondernemingsvermogen

beschrijven. F. Wieacker, Sachbegriff, Sacheinheit und Sachzuordnung, in: Archiv für die Civilistische Praxis,
Bd. 148 1943, p. 57-104; B. Dauner-Lieb, Unternemen als Sondervermögen, Mohr Siebeck Tübingen 1998,
p. 37-43.

91 Het bestemmen en afzonderen tot ondernemingsvermogen wordt in Duitsland ook Zweckvermögen
genoemd.

92 Artikel 16 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
93 F. Wieacker, a.w., p. 65-72.
94 B. Dauner-Lieb, Unternemen als Sondervermögen, Mohr Siebeck Tübingen 1998, p. 152.
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bepaalt dat een erfgenaam niet aansprakelijk is voor de zaaksschulden van de erflater in
de onderneming, als hij binnen drie maanden nadat hij van zijn erfenis kennis heeft
genomen de voortzetting van het recht op de onderneming onder de bestaande handelsnaam
stopzet. De bepaling stelt een erfgenaam in staat om een eenmanszaak van de erflater te
beëindigen zonder de last te dragen van de zaaksschulden uit het verleden van de erflater.
Zaakschuldeisers van de erflater zien door deze bepaling hun verhaal op een erfgenaam
uitgesloten worden. Het verband tussen de bestemming en afzondering van het onderne-
mingsvermogen kan dus volgens Dauner-Lieb de beperking van de aansprakelijkheid tot
de overleden eenmansondernemer zijn. Ik zie in § 27 lid 2 eerste zin HGB vooral het belang
van de bestemming en afzondering van het ondernemingsvermogen. Uit § 27 lid 2 eerste
zin HGB volgt dat zaakschuldeisers zich kunnen verhalen op de ondernemer-erfgenaam
bij voortzetting van het recht op de onderneming.95 De bevoegdheid tot bestemming en
afzondering is dan ook noodzakelijk om de belangrijke bedrijfsopvolging in de praktijk te
regelen.

Met de uit het declaratoire karakter van de inschrijf- en administratieplicht voortvloeiende
bestemming en afzondering door de ondernemer is een belangrijk deel van de kwalificatie
van de onderneming vastgesteld. Vooral in verband met de voorrangspositie voor zaak-
schuldeisers bij verhaal op het recht op de onderneming is in de literatuur en rechtspraak
de vraag gesteld of een wettelijke grondslag nodig is.96 De literatuur wijst daarvoor op
artikel 3:276 BW. Ik zal op die vraag ingaan in paragraaf 3.4.3. Op deze plek benadruk ik
dat de afzondering van een ondernemingsvermogen nog geen afscheiding van het vermogen
betekent, dat wil zeggen op die grond nog geen verhaalspreferentie creëert voor zaakschuld-
eisers.97 Het afgezonderde ondernemingsvermogen is ook geen kwaliteitsrekening, waarbij
op naam van een notaris of advocaat middellijk gelden worden gehouden die toebehoren
aan hun cliënten.98 Uit de constructie van de kwaliteitsrekening volgt het afgescheiden
karakter van die rekening. In tegenstelling tot de situatie bij de kwaliteitsrekening is de
ondernemer zelf eigenaar van het afgezonderde ondernemingsvermogen. Het afgezonderd
vermogen lijkt niet op de tegoeden op een kwaliteitsrekening, maar op het gemeenschaps-

95 Zie ook § 25 lid 1 HGB.
96 Zie HR 13 juni 2003, RvdW 2003/108 (Procall). Het afgescheiden vermogen is volgens de HR een uitzonde-

ring op artikel 3:276 BW.
97 Zie uitdrukkelijk Wieacker die het afgezonderd vermogen bij verhaalsvoorrang en bij beheersconstructies

aanwezig acht. Het drijven van een onderneming is het voeren van beheer over de onderneming, zie para-
graaf 5.2.2. F. Wieacker, a.w., p. 60-64.

98 J.J. van Hees, De balans van de kwaliteitsrekening, in: N.E.D. Faber e.a., Fiduciaire verhoudingen, p. 73-85;
A. Steneker, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen, dissertatie Nijmegen, Kluwer Deventer; H.C.F.
Schoordijk, Een kwaliteitsrekening is voor een gewoonmens nietmeer weggelegd, in WPNR 6541 2003, p. 557-
558; S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, De kwaliteitsrekening en artikel 22 van het ontwerp van de Wet op
de Notarisambt, in: WPNR 6303 1998, p. 137-144.
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vermogen, zoals de nalatenschap, huwelijksgemeenschap en personenvennootschap.99 En
zoals voor het afgescheiden vermogen bij een personenvennootschap gold volgens de Hoge
Raad, zou voor het minder vergaande afgezonderd vermogen van de ondernemer gezegd
kunnen worden dat het openlijk optreden van de ondernemer en zijn onderneming in de
praktijk voldoende grond is voor het aannemen van het afgezonderd karakter van zijn
ondernemingsvermogen.100

3.4 Het Nederlandse begrip ondernemer als aanknopingspunt voor

de overdracht, overgang, vestiging en beslag en executie van het

recht op de onderneming?

Uit het vorenstaande volgt de conclusie dat het begrip ondernemer in de Hrgw 2007 en
artikelen 3:15i en 3:15j BW de onderneming duidt. Aan de ondernemer wordt in deze
wetten de plicht opgelegd tot inschrijving en administratie van de onderneming. Daardoor
ontstaat de verplichting voor de eenmansondernemer tot doelbestemming en afzondering
van het vermogen en is een belangrijk facet van de kwalificatie van het recht op de onder-
neming ingekleurd. In het onderstaande kom ik toe aan de beantwoording van de centrale
vraag van dit hoofdstuk of uit het begrip ondernemer in het Nederlands privaatrecht de
overdracht, vestiging van beperkte rechten, beslag en executie van het recht op de onder-
neming in een geheel kan volgen.

3.4.1 Het ontbreken van een opvatting bij Meijers over het begrip ondernemer

In de opvatting van Meijers is er geen plaats voor een algemeen begrip ondernemer als
aanknopingspunt voor het privaatrecht. Volgens hem zijn namelijk alleen de rechtspersoon
en natuurlijke persoon aanknopingspunten voor het Nederlands privaatrecht.101 Meijers
beantwoordt de vraag naar de vatbaarheid van het recht op de onderneming voor overdracht
en levering in een rechtshandeling daarom enkel vanuit de invalshoek van de onderneming
als algemeenheid van goederen en schulden, maar niet zoals Schmidt vanuit de hoedanig-

99 Zie Dauner-Lieb die het afgezonderd vermogen van de onderneming en gemeenschapsvormen bespreekt.
B. Dauner-Lieb, Unternemen als Sondervermögen, Mohr Siebeck Tübingen 1998.

100 HR 26 november 1897, W 7047 (Boeschoten/Besier). Vergelijk M.J.G.C. Raaijmakers, Hovuma/Spreeuwen-
berg: commanditaire vennootschap met een beherend vennoot heeft afgescheiden vermogen, in: AA 2003,
p. 645 e.v.; G.J.H. van der Sangen, Rechtssubjectiviteit en afgescheiden vermogen van de eenmanszaak, in:
Ondernemingsbestuur 2005, p. 169. Anders J.M.M. Maeijer, Theo Raaijmakers en de personenvennootschap
als onderneming, in: P. Essers (red.), Met recht, Kluwer Deventer 2009, p. 296.

101 E.M. Meijers, De algemene begrippen van het burgerlijk recht, Universitaire Pers Leiden 1948, p. 170.
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heid als ondernemer.102 Dit bevreemdt, omdat de Kaufmann-regeling en de regeling voor
de overdracht van de onderneming in een geheel in §§ 25 en 28 HGB al sinds 1900
bestaan.103 Meijers komt enkel tot een beperkte personificatie van de onderneming waarbij
de onderneming inclusief goodwill een algemeenheid van goederen en schulden is, maar
stuksgewijs geleverd moet worden.104

De opvatting Meijers is niet de enige opvatting in de literatuur over de ondernemer als
aanknopingspunt in het privaatrecht. Zeylemaker105 en Van Campen106 stellen dat de
beperkte personificatie van de onderneming strijdt met de werkelijkheid. Beiden schetsten
zij het beeld van de ondernemer die in het rechtsverkeer dienstbaar is aan de onderneming.
Ik ben het met hen eens. De onderneming is immers een doelbestemd en afgezonderd
vermogen van de ondernemer, zoals ik verdedigde in paragraaf 3.3 die door de inschrijf-
plicht in het handelsregister en de administratieplicht openlijk optreedt in het rechtsverkeer.
Zo ook Schmidt: “DasUnternehmen alsWirkungseinheit ist in erster Linie als Organisation
zu begreifen: nicht als bloβer Sondervermögen des Kaufmanns, sondern als eine der Teilnahme
amMarkt fähiges soziales Gebilde, das die Entscheidungs- und Leistungsträgerschaft für das
Auftreten amMarkt einschlieβt.”107 De ondernemer drijft de onderneming in het rechtsver-
keer onder een handelsnaam, waardoor de onderneming in zekere mate verzelfstandigt.
Houwing vindt dat de ondernemer geen begrip kan zijn: de persoon bepaalt volgens hem
het succes van de onderneming en kan daarom niet los gezien worden van de onderne-

102 Ik bespreek in paragraaf 5.4 of vorderingen op naam, schulden en contracten door overdracht en levering
in een rechtshandeling van het recht op de onderneming kunnen overgaan zoals Schmidt verdedigt.

103 Derden kunnen ook naar Nederlands recht door de inschrijfplicht in het handelsregister de identiteit van
de ondernemer eenvoudig vaststellen. De verkrijgende eenmansondernemer is immers na overdracht op
grond van de Hrgw 2007 verplicht tot inschrijving in het handelsregister als rechthebbende. In het arrest
Damen/Geho behandelt de Hoge Raad de vraag of derden op de inschrijving in het handelsregister mogen
afgaan bij het aangaan van transacties. (HR 3 februari 1984, NJ 1984/386, RvdW 1984/3, AA 1984/412 m.nt.
Van Schilfgaarde (Damen/Geho)) De HR oordeelt als volgt. ‘Het belang van het handelsverkeer, welk belang
de bepaling beoogt te dienen, noopt in verband daarmee tot toekenning aan die bepaling van een ruimere
werking dan in het middel wordt bepleit, en wel in dier voege dat de in die bepaling genoemde inschrijvings-
plichtigen aan de daar bedoelde derden de onjuistheid of onvolledigheid van de inschrijving niet kunnen
tegenwerpen – dus de ingeschreven gegevens tegen zich moeten laten gelden – ongeacht of die derden in
vertrouwen op de inschrijving hebben gehandeld dan wel eerst later het handelsregister hebben geraadpleegd.’
De HR bepaalt derhalve dat aan derden die van de onjuiste inschrijving onkundig zijn, niet de onjuistheid
van de inschrijving in het handelsregister kan worden tegengeworpen, ook wanneer deze niet vertrouwd
hebben op het handelsregister maar pas na de transactie het handelsregister hebben geraadpleegd. Deze
bescherming beperkt zich uitdrukkelijk niet tot contractspartijen, maar is gericht jegens eenieder. Iedere
derde die onkundig is van de onjuiste inschrijving, kan zich beroepen op bescherming.

104 Zie hierover ook H.P.J.M. Coebergh, Het nieuwe B.W. en de “handelszaak”, in: WPNR 4276 1953, p. 6.
105 Jb. Zeijlemaker, De onderneming, in: WPNR 4934 en 4935 1967, p. 26.
106 J.Ph.M. van Campen, Onderneming en rechtsvorm, dissertatie Nijmegen, Dekker & Van de Vegt Nijmegen

1947, p. 12, 16 en 77.
107 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 75-77.
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ming.108 Met het aanknopen van het privaatrecht bij het begrip ondernemer wordt echter
niet bedoeld de rol van de persoon van de ondernemer voor de onderneming te benadruk-
ken.109 Van belang is dat men het begrip ondernemer niet verwart met de persoon zelf.110

Het aanknopen van het privaatrecht bij het begrip ondernemer is bedoeld om de hoeda-
nigheid van de ondernemer als rechtsdrager van rechten en plichten te benadrukken.111

De ondernemer is de rechtsdrager van de rechten en verplichtingen die voortspruiten uit
dit doelbestemd en afgezonderd vermogen.112 Zoals blijkt uit de Kaufmann-regeling zou
de ondernemer ook een aanknopingspunt van het Nederlands privaatrecht kunnen zijn
zonder rechtspersoonlijkheid te bezitten. Meijers had niet alleen de onderneming moeten
kwalificeren als algemeenheid van goederen en schulden, maar ook de ondernemer als
aanknopingspunt voor het privaatrecht moeten duiden. Hij had de ondernemer niet
moeten vereenzelvigen met de natuurlijke persoon in het privaatrecht.

Door het gebrek aan een begrip ondernemer als aanknopingspunt van het privaatrecht
wijkt het BW af van de handelsrechtelijke wetboeken in de ons omringende landen.
Duitsland en Frankrijk adresseren in hun handelsrechtelijke wetgeving beide de onderne-
mer. In België is op 1 november 2018 in de Belgische WER het begrip handelaar zelfs ver-
vangen door het begrip onderneming.113 Dit begrip onderneming duidt, in tegenstelling
tot wat men op het eerste gezicht zou denken, de persoon van de ondernemer aan.114 Net
als het hierna te noemen nieuwe Oostenrijkse begrip Unternehmer is het Belgische begrip
onderneming ruimer dan het begrip handelaar en heeft tot doel het economisch recht aan

108 Ph.A.N.H. Houwing in zijn noot onder het Damesmodebedrijfarrest HR 9 maart 1951, NJ 1952/46.
109 Zo ook voor het Belgische recht W. Van Gerven, Handels- en economisch recht. Deel 1. Ondernemingsrecht,

Story-Scientia 1989, p. 69.
110 Ook Jb. Zeijlemaker, De onderneming, in: WPNR 4934 en 4935 1967, p. 27.
111 Zie voor het Belgische recht W. Van Gerven die zelfs de onderneming als aanknopingspunt van privaatrech-

telijke wetgeving beschouwt. “De onderneming maakt immers als dusdanig, ongeacht de aard van de relatie
die haar bindt met de eigenaar, het voorwerp van wetgeving en reglementering en is ook, als dusdanig, (een
min of meer volkomen) drager van rechten en plichten.” W. Van Gerven, Handels- en economisch recht.
Deel 1. Ondernemingsrecht, Story-Scientia 1989, p. 77.

112 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 74: “Für das Handelsrecht der Unternehmen
kann es nicht um die Beschreibung bloβ unternehmerischer Tätigkeit gehen, sondern um das für die Zur-
echnung unternehmensrechtlichter Rechte und Pflichten maβgebliche Aktionszentrum.” K. Schmidt,
Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 95: ‘Der Unternehmensträger ist das Zuordnungssubjekt
aller Rechte und Plichten des Unternehmens.’

113 Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, BS 27 april 2018.
114 Als onderneming in de zin van de Belgische WER dient op grond van artikel 1.1 1° WER te worden

beschouwd “(1) elke natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit verricht, (2) elke rechtspersoon
(met uitzondering van de publiekrechtelijke rechtspersonen die geen goederen of diensten op de markt
aanbieden en de statelijke instellingen) en (3) elke andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die
hetzij een uitkeringsoogmerk heeft, hetzij in feite uitkeringen verricht aan haar leden of aan personen die
een beslissende inhoud hebben op het beleid.” Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het
ondernemingsrecht, BS 27 april 2018.
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te passen aan de behoeften van het huidig economisch verkeer.115 Onder meer beoefenaars
van het vrije beroep, landbouwers en ambachtslieden vallen onder het bereik van de wet.116

Ook Oostenrijk kent een algemeen begrip ondernemer in de wet. In tegenstelling tot
Duitsland schrapte Oostenrijk het Kaufmann-begrip en voerde het Unternehmersbegriff
in het nieuwe UGB in.117 Dit is ruimer dan het begrip Kaufmann. Oostenrijk koos daarmee
voor een radicale algemene verbreding van het wettelijke begrip ondernemer en dus voor
een overeenkomstige verbreding van de gelding van het handelsrecht.118 Deze wetswijziging
is net als in België ingegeven door de veranderende commercie.119 De voedingsmiddelen-
industrie is bijvoorbeeld niet alleen de teler en de groenteboer. De voedingsmiddelenindus-
trie omvat nu ook innoverende activiteiten. Door de wetswijziging zijn kleinbedrijven niet
meer slechts na inschrijving in het handelsregister een Kaufmann, maar voldoen zij zonder
inschrijving al aan de kwalificatie Unternehmer.120

3.4.2 Gebrekkige aanduidingen voor de ondernemer in het privaatrecht

Volgt uit het begrip ondernemer in het Nederlands privaatrecht de overdracht, vestiging
van beperkte rechten, beslag en executie van het recht op de onderneming in een geheel?
Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. De opvatting van Meijers is tamelijk

115 Formele criteria worden in plaats van materiële criteria gehanteerd om de ondernemer te duiden. Zie
R. Steennot, Tot ziens handelaar, welkom onderneming: modernisering met belangrijke impact doch geen
vereenvoudiging, in: TPR 2018, p. 882.

116 De inschrijf- en boekhoudplicht van de ondernemer zijn niet zoals in Duitsland en Oostenrijk opgenomen
in het WER. In de WER is onder meer het procesrecht, bescherming van intellectuele eigendomsrechten,
consumentenbescherming, mededingingsrecht en het insolventierecht opgenomen. Het insolventierecht
in Boek XX WER kent overigens een van artikel 1.1 1° WER afwijkend ondernemingsbegrip.

117 Waar het Duitse HGB nog de Kaufmann definieert aan de hand van het begrip Gewerbe, is in het Oostenrijkse
UGB gekozen van een definitie van de Unternehmer op basis van het begrip Unternehmen. Op grond van
§ 1 lid 1 UGB is eenieder die een onderneming drijft een Unternehmer. De onderneming is volgens het
tweede lid elke langdurige organisatie die gericht is op het zelfstandig uitoefenen van een economische
activiteiten met of zonder winstoogmerk. Niet-rechtspersonen zijn een Unternehmer door inschrijving in
het handelsregister. Door het gebruik van het begrip Unternehmen voor de definitie van Unternehmer
maakt het Oostenrijkse UGB nog duidelijker dat het doel van de wet is om de onderneming te duiden. Ook
het UGB verplicht de ondernemer tot inschrijving en boekhouding, maar vereenvoudigt ten opzichte van
het Duitse HGB verder ook de overdracht door één rechtshandeling voor de Unternehmer. Zie hierover
uitgebreid H. Krejci, Kommentar zu den durch dasHaRÄG2005 eingeführtenNeuerungen imUnternehmens-
gesetzbuch und imAllgemeinen bürgerlichenGesetzbuch, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung
Wien 2007.

118 BGBl I nr 2005/120.
119 H. Krejci, Kommentar zu den durch dasHaRÄG 2005 eingeführtenNeuerungen imUnternehmensgesetzbuch

und im Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung Wien
2007, p. 21-26.

120 Paragraaf 1 UGB: ‘Unternehmer ist, wer ein Unternehmen betreibt.’
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geruisloos overgenomen door de wetgever en ligt ten grondslag aan het BW.121 Ook in het
BW zijn enkel de rechtspersoon en natuurlijke persoon aanknopingspunten voor het pri-
vaatrecht. Voor zover de ondernemer in het BW wordt genoemd, wordt daarmee slechts
de persoon van de ondernemer bedoeld. De verscheidene begrippen ondernemer in het
BW kunnen daarom niet bijdragen tot een positieve beantwoording van de vraag.

De restbepalingen van het WvK werden in fasen overgeheveld naar het in 1992 en in 1970
in werking getreden BW respectievelijk Boek 1 BW. Aan het (her)invoeren van een alge-
meen begrip ondernemer in de wet is niet gedacht. De maatschappelijke ontwikkelingen
hebben in Nederland wel geleid tot een verbreding van de kring van personen die als
eenmansondernemers moeten worden aangeduid. Uitgezonderd in het WvK waren
beoefenaars van het vrije beroep, de agrariërs en de visserij. Voor hen werd in het WvK
geen aanknoping gezocht bij het begrip kooplieden, althans zij vielen in beginsel niet binnen
het bereik van dat begrip. De Hrgw 2007 en het Hrgb 2008 hebben de kring van inschrij-
vingsplichtige ‘Hrgw-ondernemers’ uitgebreid tot onder meer agrarische en visserijbedrijven
en beroepsmaatschappen, zie artikel 5 sub b Hrgw 2007 en artikel 16 Hrgb.122 Belangrijker
is echter dat geleidelijk het onderscheid tussen de uitoefening van een beroep en een bedrijf
verdwijnt.123 In het ingetrokken Oud-Wetsvoorstel Personenvennootschappen was dat
onderscheid al opgeheven. Hadden agrarische en vissersbedrijven en beroepsmaatschappijen
voordien geen ‘onderneming’ of waren zij om andere redenen vrijgesteld? Probeert de
wetgever door het schrappen van de vrijstelling van de inschrijfplicht, de duiding van de
onderneming in de Hrgw 2007 te verruimen naar agrarische en vissersbedrijven en
beroepsmaatschappijen? Over wat het schrappen van de vrijstelling van de inschrijfplicht
voor agrariërs en vissers krachtens de oude Hrgw 1996 die tot 1 juni 2008 bestond precies
betekent, geeft de wetsgeschiedenis geen uitsluitsel. De wetgever besteedt daar simpelweg
geen aandacht aan. Naar mijn mening kan het schrappen van deze vrijstelling niet anders
betekenen dan dat de wetgever inderdaad ook voor de nieuwe categorieën voortaan de
onderneming duidt, omdat het doel van de inschrijfplicht is om de kenbaarheid van de
ondernemer en zijn onderneming te vergroten.

De verscheidene begrippen ondernemer in de wet zijn niet helemaal zonder belang. Ik
constateerde al dat uit de inschrijfplicht in de Hrgw 2007 en administratieplicht in arti-
kel 3:15i BW het afgezonderd vermogen van de onderneming volgt. De vraag is of er voor
de eenmanszaak sprake is van een afgescheiden vermogen.

121 De wetgever spreekt bij de beantwoording van vraagpunt 6 over de onderneming “als een soort van zelfstan-
digheid” en sluit zich dus aan bij Meijers die de onderneming niet als rechtspersoon, maar ook niet als een
zelfstandig begrip beschouwt. TK 1952-1953, Nota over het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 2846 nr. 2.

122 Zie over de uitbreiding de wetgever in TK 2005-2006, 30656, nr. 3, p. 21.
123 Zie het ingetrokken Oud-Wetsvoorstel Personenvennootschappen, TK 2002-2003, 28746, nr. 3.
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3.4.3 Aanduiding ondernemer in privaatrecht rechtvaardigt de vraag
wanneer een onderneming ontstaat. Géén afscheiding van vermogen

De vraag resteert of het ondernemingsvermogen niet alleen een afgezonderd maar ook
een afgescheiden vermogensdeel vormt met verhaalsvoorrang voor de zaaksschuldeisers,
een vraag die ook de minister bezig hield bij het Oud-Wetsvoorstel Personenvennootschap-
pen.124 De eenmansondernemer zondert zaken, vermogensrechten en schulden af en
bestemt deze tot zijn onderneming, drijft zijn onderneming onder een handelsnaam, houdt
de toestand van de activa en passiva bij in een boekhouding en schrijft zijn onderneming
in het handelsregister in. In hoeverre kan de vorming van een onderneming door een
eenmansondernemer worden beschouwd als de afscheiding en splitsing van vermogens-
onderdelen van de natuurlijke persoon uit zijn vermogen? Verwerft de zaaksschuldeiser
een voorrecht bij verhaal op de onderneming? En geldt de paritas creditorum van arti-
kel 3:276 BW en is daarom een wettelijke basis vereist voor de erkenning van dit voorrecht?

Deze vragen zijn in verband met de invoering van artikel 3.1.1.11 ONBW behandeld door
Coebergh, Zeylemaker W. Snijders en Molenaar. Het Ontwerp-NBW ging niet uit van een
afgescheiden vermogen bij de onderneming, maar wel van zaaksvervanging.125 Toch ver-
dedigden Coebergh en Zeylemaker het afgescheiden vermogen.126 Snijders en Molenaar
reageerden beiden op deze betogen.

Het afgescheiden karakter van de onderneming biedt volgens Coebergh en Zeylemaker
als voordelen dat perikelen met privéschuldeisers, zoals schulden van de partner van de
gehuwde eenmansondernemer, geen invloed hebben op de continuïteit van de onderne-
ming, en privéschuldeisers zich kunnen verhalen op de waarde van het recht op de
onderneming. Deze praktische voordelen pleiten voor het afgescheiden karakter van de
onderneming. De onderneming kan volgens Molenaar een afgescheiden vermogen hebben,
omdat zij dienstbaar is aan het drijven van de onderneming.127 Dat afgescheiden vermogen
is het saldo van de activa en de passiva van de onderneming, waarop de privéschuldeisers
zich enkel kunnen verhalen nadat de activa met de passiva van zaaksschuldeisers zijn ver-
rekend. De vorming van de onderneming door de eenmansondernemer door doelbestem-
ming levert in zijn visie de afscheiding en splitsing van het eigendomsrecht van de
natuurlijke persoon over zijn gehele vermogen op.

124 EK 2006/07, Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek, 28746, nr. E, p. 1-5.
125 Zie uitgebreid J. de Ruiter, Beschouwingen over de algemeenheid van goederen in het Ontwerp-Burgerlijk

Wetboek, dissertatie Utrecht, Tjeenk Willink, Zwolle 1963, p. 64-73.
126 H.P.J.M. Coebergh, Het nieuwe B.W. en de “Handelszaak”, in: WPNR 4276 1953, p. 6; Jb. Zeijlemaker, De

onderneming, in: WPNR 4934 en 4935 1967, p. 28.
127 F. Molenaar, Een hele onderneming, Tjeenk Willink Zwolle 1973, p. 65-66.
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Toch wijst Molenaar het afgescheiden vermogen af. Dat komt omdat de omvang van de
onderneming verschilt al naar gelang de rechtsverhouding waarvan de onderneming
onderwerp is en de zaakschulden in veel gevallen geen deel zullen uitmaken van die
onderneming. Molenaar geeft hiervan een voorbeeld: “Verkoopt men een handelszaak,
dan zal dat vaak geschieden aan de hand van een overnamebalans, waarop alle activa en
passiva, die op een balans plegen voor te komen, zijn opgenomen. Neemt men daarentegen
dezelfde handelszaak in pand – aannemende, dat dit door de wetgever mogelijk wordt
gemaakt – dan zal men daarmede niet beogen ook verplichtingen over te nemen. Immers
men wil een beter recht verkrijgen dan de andere schuldeisers en door een pandrecht op
de handelszaak met de schulden zou men juist achter de andere schuldeisers komen te
staan. Het pandrecht op een handelszaak omvat dus niet de schulden.”128

Snijders is eveneens van mening dat de onderneming geen afgescheiden vermogen heeft,
maar vindt de zaaksvervanging bij de onderneming wel een voordeel.129 Ten eerste leidt
het afgescheiden vermogen volgens Snijders tot het onrechtvaardige resultaat dat privé-
schuldeisers de onderneming als een geheel kunnen uitwinnen, maar zaaksschuldeisers
niet waardoor deze laatste groep niet kan profiteren van de waarde van de onderneming
als een geheel boven die van de delen afzonderlijk. Ten tweede stelt Snijders net als Molenaar
vast dat de onderneming geen vastomlijnd figuur is, maar dat haar omvang afhankelijk is
van de rechtsverhouding waaraan de onderneming onderworpen is, en dus de vereiste
strakheid van een afgescheiden vermogen ontbreekt.

Naar mijn opvatting kan de erkenning van een afgescheiden vermogen ook voordelen
hebben. Ook zaaksschuldeisers hebben er immers belang bij zich te kunnen verhalen op
de onderneming als een geheel. Op grond van artikel 3:276 BW kunnen alle schuldeisers
zich op alle vermogensonderdelen van hun schuldenaar verhalen, zo ook zaaksschuldeisers
dus. Het is naar mijn opvatting niet de afscheiding van het zaaksvermogen van het privé-
vermogen wat in dit verband zo belangrijk is aan de figuur onderneming, maar het ontstaan
van de onderneming door de afzondering en bestemming van het zaaksvermogen.
Zaaksschuldeisers zouden moeten kunnen profiteren van de waarde van de onderneming,
mits het vermogen positief is.

Voorts brengt, voor zover afhankelijk van de rechtsverhouding de omvang van de onder-
neming zou verschillen, dit feit naar mijn mening niet met zich mee dat de onderneming
geen vastomlijnd figuur is, zo vloeit ook voort uit de administratie- en exhibitieplicht van
artikelen 3:15i en 3:15j BW en de administratieplicht van artikel 52 AWR. De omvang van

128 F. Molenaar, a.w., Tjeenk Willink Zwolle 1973, p. 68-69.
129 W. Snijders, De eenmanszaak, in: TVVS 1967, p. 145-154.
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de onderneming kan naar gelang van de rechtsverhouding verschillen, maar dit is het
gevolg van het beginsel van partijautonomie, onderliggend aan het verbintenissenrecht,
op grond waarvan het partijen in verbintenisrechtelijke zin vrij staat vorm te geven aan
de inhoud van hun verbintenis. Op basis daarvan kunnen zij ervoor kiezen bepaalde
onderdelen van de onderneming buiten hun rechtsverhouding te laten. De bank zal een
eersterangs pandrecht op alle vermogensonderdelen van de onderneming eisen, maar of
andere zaaksschuldeisers een tweederangs of derderangs pandrecht hebben, zal de bank
niet deren. Voor leveranciersschuldeisers zal een eigendomsvoorbehoud op de door hen
te leveren goederen van belang zijn ter zekerheidstelling van hun vordering. Bij een even-
tueel pandrecht op de door hen te leveren goederen zal een tweederangs karakter van dat
pandrecht niet per se in hun nadeel wegen. Van de bancaire financiering profiteren andere
schuldeisers zoals leveranciersschuldeisers ook, omdat daarmee de continuïteit van de
onderneming en de mogelijkheid winst te generen vergroot wordt. Schulden kunnen bij
een pandrecht op de onderneming onderdeel zijn van de omvang van de eenmanszaak.
Ook is de enkele boekhoudkundige kenbaarheid van de omvang van de onderneming, dat
wil zeggen dat derden anders dan door raadpleging van de boekhouding de omvang van
de onderneming niet kunnen kennen, geen argument tegen de erkenning van het afgeschei-
den vermogen bij de eenmanszaak.130 Hetzelfde geldt namelijk ook bij de rechtspersoon
en de personenvennootschap. De omvang van de onderneming van deze beide figuren is
feitelijk enkel kenbaar door raadpleging van de boekhouding.

Heeft de eenmanszaak een afgescheiden vermogen? Schoordijk betoogde dat een doelver-
mogen een afgescheiden vermogen heeft, maar keerde zich tegen het begrip algemeenheid
van goederen en schulden.131 Hij stelt dat de huwelijksgemeenschap, nalatenschap en
vennootschap onder firma wel een afgescheiden vermogen hebben, maar de onderneming
niet. Raaijmakers heeft zich de laatste jaren een fervente aanhanger van het afgescheiden
vermogen zonder uitdrukkelijke grondslag bij de eenmanszaak getoond.132 Van der Sangen
betoogt dat dezelfde argumenten die ten grondslag lagen aan de erkenning van het afge-
scheiden vermogen bij de vennootschap onder firma in het arrest Boeschoten/Besier van
toepassing zijn op de eenmanszaak.133 Een afgescheiden vermogen zonder een uitdrukkelijke
wetsbepaling is in het verleden eerder aanvaard. Maeijer deed dit bijvoorbeeld voor de

130 J. de Ruiter, Beschouwingen over de algemeenheid van goederen in het Ontwerp-Burgerlijk Wetboek, disser-
tatie Utrecht, Tjeenk Willink, Zwolle 1963, p. 70.

131 H.C.F. Schoordijk, Mede-eigendom, gemeenschap, rechtspersoonlijkheid, Tjeenk Willink Zwolle 1983, p. 28
en 37.

132 M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Kluwer Deventer 2017, p. 44-46.
133 G.J.H. van der Sangen, Rechtssubjectiviteit en afgescheiden vermogen, in: TVOB 2005, p. 165-174.
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stille vennootschap134 en de Hoge Raad deed dat voor de vof en CV in het arrest Boescho-
ten/Besier en voor de commanditaire vennootschap met een beherend vennoot in het
arrest Hovuma/Spreeuwenberg, welke figuur voordien werd gezien als een bijzondere
financieringsvorm van een eenmanszaak.135

Maar ik meen, anders dan Raaijmakers, dat de erkenning van het afgescheiden vermogen
niet eenvoudig is. Dat is omdat de erkenning van het afgescheiden vermogen bij de een-
manszaak niet haalbaar is. Ook Van der Sangen stipt het gebrek aan haalbaarheid aan.136

Hij wijst op de politieke desinteresse. Inderdaad is de politiek er weinig aan gelegen om
het afgescheiden vermogen te erkennen. De minister stelde het bij de behandeling van het
ingetrokken Wetsvoorstel Personenvennootschappen in de Eerste Kamer als volgt: ‘Ik stel
voorop dat een goederenrechtelijke scheiding tussen privévermogen en zaaksvermogen
binnen een eenmanszaak inderdaad niet mogelijk is. Het is niet waarschijnlijk dat aan
invoering ervan, die een grote breuk zou vormen met het bestaande recht, in de praktijk
daadwerkelijk behoefte bestaat. Voor ondernemers die een goederenrechtelijke scheiding
willen aanbrengen ten opzichte van hun privévermogen, staat immers de mogelijkheid
open om de onderneming onder te brengen in een BV.’137 Uit dit citaat blijkt dat de
minister weinig nut ziet in de erkenning van het afgescheiden vermogen bij de eenmanszaak;
hij wijst op de beschikbaarheid van de BV-rechtsvorm. Anders is dat voor de verpanding
en overdracht van de onderneming in een geheel. De minister, die bij diezelfde behandeling
stelt te gaan onderzoeken of er behoefte bestaat aan een regeling voor de verpanding en
overdracht van de onderneming in een geheel, staat wel open voor de erkenning van die
rechtshandelingen.138 De heersende leer is daarentegen zowel tegen de erkenning van het
afgescheiden vermogen als de verpanding en overdracht van de onderneming in een
geheel.139

Het erkennen van het afgescheiden vermogen bij de eenmanszaak is in het verleden vaker
een brug te ver gebleken. In de geschiedenis van de eenmanszaak is het afgescheiden ver-
mogen meestal niet erkend toen de onderneming zelf wel op erkenning kon rekenen. Ik
wijs op het peculium dat een vorm van beperking van aansprakelijkheid kende, maar geen

134 Zijn opvatting is thans opgenomen in het ingetrokken Oud-Wetsvoorstel Personenvennootschappen: zie
artt. 7:800-807.

135 HR 26 november 1897, W 7047 (Boeschoten/Besier); HR 14 maart 2003, NJ 2003/327, AA 2003/645 m.nt.
Raaijmakers (Hovuma/Spreeuwenberg).

136 G.J.H. van der Sangen, Rechtssubjectiviteit en afgescheiden vermogen, in: TVOB 2005, p. 174.
137 EK 2005/06, Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek, 28746, nr. C, p. 2.
138 EK 2006/07, Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek, 28746, nr. E, p. 3.
139 Zie J.M.M. Maeijer, Theo Raaijmakers en de personenvennootschap als onderneming, in: P. Essers (red.),

Met recht, Kluwer Deventer 2009, p. 296.

106

De plaats van de eenmanszaak in het stelsel van het privaatrecht



afgescheiden vermogen.140 Enkel in de middeleeuwen werd het afgescheiden vermogen bij
de eenmanszaak erkend. De erkenning van het afgescheiden vermogen bij de eenmanszaak
was in het verleden dus geen noodzakelijkheid; afzondering leidde dus niet per definitie
tot afscheiding.

De vraag is of in het huidig tijdsgewricht de erkenning van het afgescheiden vermogen bij
de eenmanszaak haalbaar is. Mijns inziens is het mogelijk om het recht op de onderneming
te kwalificeren als rechtsobject en de gevolgen daarvan voor de overdracht, overgang,
vestiging en executie vast te stellen zonder het afgescheiden vermogen te erkennen. Dat is
dus niet noodzakelijk voor de kwalificatie van het recht op de onderneming als rechtsobject.
Dat betekent tegelijk wel dat de vraag naar de mogelijkheid van een pandrecht op de
onderneming dan belangrijker wordt, vooral voor bancaire financiering.141

3.5 Conclusie

In de wet ontbreken zowel het begrip onderneming als een algemeen begrip ondernemer.
De schrapping van het begrip kooplieden uit het Wvk (oud) in 1935 heeft de aandacht
afgeleid van het gebrek aan een algemeen begrip ondernemer. De regelingen van de
ondernemer en de onderneming in de wet hebben echter aan helderheid ingeboet nadat
het begrip kooplieden werd geschrapt. In het volgende hoofdstuk zal ik het recht op de
onderneming in het stelsel van het privaatrecht plaatsen. Daarbij zal ik voortbouwen op
de conclusie in dit hoofdstuk dat het begrip ondernemer in enkele bijzondere wetten
voorkomt, bijvoorbeeld artikel 3:15i BW en de Hrgw 2007, en daaruit volgt dat de onder-
nemer een deel van zijn privévermogen afzondert en bestemt tot onderneming, zie para-
graaf 3.3.5. De samenstelling van de activa en passiva van de onderneming wisselt voort-
durend, maar de onderneming waarmee de ondernemer onder de gekozen handelsnaam
aan het rechtsverkeer deelneemt blijft dezelfde. Afzondering leidt naar mijn mening niet
per definitie tot een afgescheiden vermogen, zie paragraaf 3.4.3.

140 Zie paragraaf 2.2 en 2.3.
141 Zie hoofdstuk 6.
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4 Het recht op de onderneming in

het BW als vermogensrecht in

het vermogen van de ondernemer

4.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 besprak ik het eerste element van het drieluik begrip ondernemer, het
rechtsobject recht op de onderneming en de rechtsbetrekkingen van de ondernemer, ten
bewijze van de hypothese dat de eenmansondernemer een recht op de onderneming heeft.
In dit hoofdstuk komt het tweede element aan bod: het recht op de onderneming als
rechtsobject. Hoofdzaak in het leeuwendeel van de literatuur en jurisprudentie over de
eenmanszaak is de eeuwig bestreden vraag of (het recht op) de onderneming een rechtsob-
ject is in het vermogen van de ondernemer. In dit hoofdstuk onderzoek ik de stelling dat
het recht op de onderneming een vermogensrecht is in het vermogen van de ondernemer.
Ik wijk in dit hoofdstuk af van recente studies.1 Anders dan deze andere studies onderzoek
ik uitdrukkelijk het recht op de onderneming als rechtsobject en niet de onderneming of
het ondernemingsvermogen.2

Ik besprak in de voorgaande hoofdstukken dat het WvK van 1838 de onderscheiden
ondernemingen regelde. Voor de eenmanszaak was een kooplieden-regeling opgenomen.3

Sinds de schrapping van het begrip kooplieden zijn de bepalingen van het WvK overgehe-
veld naar het BW, maar niet vervangen door een samenhangende regeling. In de NBW-
operatie is het ondernemingsrecht niet als geheel van het WvK overgebracht naar het BW.
In het bijzonder is geen aansluiting gezocht bij de Handelsnaamwet en Hrgw. De Handels-
naamwet regelt een belangrijk element van het recht op de onderneming, namelijk de
handelsnaam, en verklaart deze voor overdracht vatbaar. De Hrgw schrijft voor dat de

1 Zie echter ook de onderzoeken van Raaijmakers, bijvoorbeeld M.J.G.C. Raaijmakers, Het ondernemingsrecht,
Kluwer Deventer 2007.

2 Zie bijvoorbeeld Verstappen. Verstappen onderzocht de overdracht van het ondernemingsvermogen. Hij
beschouwt de onderneming als een verzameling van losse onderdelen. Als problemen noemt Verstappen
het gebrek aan een beschrijving van de onderneming en registratieplicht in de wet. De onderneming past
niet in het systeem van het recht omdat deze strijdt met het specialiteitsbeginsel. Zie L.C.A. Verstappen,
Overdracht onder algemene titel, in: M.J.G.C. Raaijmakers en L.C.A. Verstappen, Onderneming en overdracht
onder algemene titel, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’, Tjeenk Willink Deventer 2002, p. 121-124 en
157-158.

3 Zie paragraaf 3.3.2.
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handelsnaam in het handelsregister wordt ingeschreven. De ons omringende landen kennen
wel een samenhangende regeling van het recht op de onderneming rondom diezelfde
handelsnaam en de inschrijfplicht in een handelsregister. In Duitsland heeft die regeling
geleid tot de opvatting in de literatuur dat de ondernemer op grond van §§ 22, 25 en 28
HGB zijn onderneming in een geheel kan overdragen, zoals besproken in hoofdstuk 3.
Frankrijk en België hebben het fonds de commerce en de handelszaak zelfs erkend als
onlichamelijke zaak.

Sinds de schrapping van het begrip kooplieden gaat de aandacht in de literatuur vooral
uit naar Boek 2 van het BW over rechtspersonen. Maar de schrapping van het begrip
kooplieden noopt tot bezinning op de kwalificatie van het recht op de onderneming in het
BW. Men stuit immers onvermijdelijk op de kwalificatie van het recht op de onderneming,
zodra er sprake is van overdracht, vestiging van beperkte rechten, huwelijk en overlijden
van de eenmansondernemer.4 Daarnaast is het begrip vermogensrecht nieuw geïntroduceerd
in het BW voor onstoffelijke objecten. Het vermogensrecht is anders dan de onlichamelijke
zaak in het BW geen voorwerp van eigendom. Dit feit alleen al werpt de vraag op wat de
plaats van het recht op de onderneming in het nieuwe stelsel van goederenrecht is.5

Naar de terminologie van de bepalingen van Titel 3.4 BW is het de vraag of het recht op
de onderneming een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW is in het vermogen van
de ondernemer. De andere mogelijkheid, waarbij een zaak in de zin van artikel 3:2 BW
voorwerp is van een eigendomsrecht, is niet van toepassing omdat het recht op de onder-
neming geen stoffelijk object is.

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 4.2 bespreek ik eerst de inhoud van
het recht op de onderneming als rechtsobject en de plichten die de wetgever aan de
ondernemer zelf hierover oplegt in de Handelsnaamwet, Hrgw 2007 en het BW. Ik bespreek
in paragraaf 4.3 de Duitse samenhangende regeling van het recht op de onderneming als
rechtsobject rondom diezelfde handelsnaam en inschrijfplicht in het handelsregister als
in het Nederlands recht. Ook bespreek ik de samenhangende regeling in Frankrijk en
België rondom de handelsnaam en inschrijfplicht in het handelsregister en de erkenning
van het fonds de commerce en de handelszaak als rechtsobject. In paragraaf 4.4 toets ik
vervolgens de stelling dat het recht op de onderneming een vermogensrecht in de zin van
artikel 3:6 BW is. Ik bespreek de mogelijkheid om het recht op de onderneming te erkennen
aan de hand van de zogenaamde ‘wel in de wet geregelde gevallen’-methode. Ik kom in

4 Zie paragraaf 2.6.
5 Zie paragraaf 2.4.
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paragraaf 4.5 tot de conclusie dat het recht op de onderneming inderdaad kwalificeert als
een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW.

Opgemerkt zij dat ik me in dit hoofdstuk beperk tot de privaatrechtelijke rechtsbetrekking
tussen de eenmansondernemer en de verkrijger, partner, beperkt gerechtigde et cetera.6

Deze beperking dient om de kwalificatie tot rechtsobject en de rechtsgevolgen van die
kwalificatie bij overdracht, overgang en vestiging van het recht op de onderneming voor
derden te kunnen onderscheiden.7 De rechtsgevolgen van die kwalificatie voor derden is
het onderwerp van hoofdstuk 5.

4.2 Inhoud van het recht op de onderneming als rechtsobject:

handelsnaam, goodwill, zeggenschap, onderneming en wettelijke

verplichtingen

De eenmansondernemer die een recht op de onderneming start, begint met het verzinnen
van een handelsnaam. Het recht op de onderneming is het recht van de eenmansonderne-
mer dat in het rechtsverkeer door middel van een handelsnaam wordt aangeduid. De
eenmansondernemer zal een bankrekening nodig hebben en een website om naamsbekend-
heid te genereren. De domeinnaam registreert hij. Hij zal de benodigdheden voor het
drijven van zijn onderneming kopen of huren, zoals meubilair, een printer of kassa. De
voorraad koopt hij al dan niet onder eigendomsvoorbehoud van leveranciers. Is de een-
mansondernemer uitvinder, dan vraagt hij bescherming aan voor het patent en merkrecht.
Werkt de eenmansondernemer vanuit huis, dan zorgt hij voor een goed werkende internet-
aansluiting. Huurt hij een pand, dan moet hij een huurovereenkomst sluiten en duurover-
eenkomsten voor nutsvoorzieningen. Eventueel neemt hij personeel aan. Hij zal een
computer aanschaffen om zijn administratie bij te houden. Laat hij het opmaken van de
boekhouding liever aan een boekhouder over, dan sluit hij met hem een overeenkomst.
De boekhouder laat hij een winst- en verliesrekening opmaken en een ondernemingsbalans.
Op de balans verwerkt hij alle activa en passiva van de onderneming. De handelsnaam en
goodwill komen daar niet op, tenzij sprake is van gekochte goodwill. De waarde van het
recht op de onderneming zelf neemt de eenmansondernemer op in zijn balans van zijn
privévermogen.

6 Vergelijk in dit verband E.M. Meijers, De algemene begrippen van het burgerlijk recht, Universitaire Pers
Leiden 1948, p. 138 en 142.

7 Zie hierover verder paragraaf 5.2.
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In de wet ontbreekt echter een bij het recht op de onderneming als rechtsobject samenhan-
gende regeling van haar handelsnaam, goodwill, zeggenschap, onderneming en wettelijke
verplichtingen van de eenmansondernemer. De huidige regeling is verbrokkeld. In het
onderstaande bespreek ik de inhoud van het recht op de onderneming als rechtsobject in
deze verbrokkelde regeling.

4.2.1 De handelsnaam

De regeling voor de handelsnaam is in de wet opgenomen in een aparte wet: de Handels-
naamwet. De Handelsnaamwet regelt de overdraagbaarheid, de bescherming en de aard
van de handelsnaam. De Handelsnaamwet stamt uit 1921.8 De invoering van de Handels-
naamwet is het gevolg van het handelen onder een firmanaam, dat wil zeggen het handelen
door een koopman onder een andere dan zijn eigen naam. Dit gebruik is in de negentiende-
eeuwse rechtspraak diverse keren beschermd.9 Het ging toen om de later veel bekritiseerde
eigendom van een naam. Het gebruik in de negentiende eeuw van ondernemers om onder
een handelsnaam handel te drijven leidt tot het verbod een handelsnaam van een ander
te voeren en de expliciete erkenning van de vatbaarheid voor overdracht en overgang
(erfopvolging) van de handelsnaam toebehorend aan de ondernemer.10 In aanvulling op
de Handelsnaamwet bepaalt de Hrgw 2007 als besproken in hoofdstuk 3 dat de eenmans-
ondernemer verplicht is zich in te schrijven in het handelsregister. Daarbij schrijft hij ook
de handelsnaam in.

4.2.1.1 Overdraagbaarheid, bescherming en aard
De overdraagbaarheid van de handelsnaam is in artikel 2 Hnw geregeld. Op grond van
artikel 2 Hnw gaat de handelsnaam samen met de onderneming over. Het bepaalt dat de
handelsnaam waaronder een onderneming wordt gedreven, bij overdracht en erfopvolging
opeisbaar is door een verkrijgende eenmansondernemer, maar alleen in verbinding met
de onderneming waaronder die handelsnaam wordt gedreven. Voor het begrip onderne-
ming in artikel 2 Hnw verwijst de wetgever naar de Hrgw 2007. De gebonden overdracht,
dat wil zeggen dat activa gebonden aan de onderneming overgedragen worden, is in 1921
uitdrukkelijk door de wetgever opgenomen in de toen nieuwe Handelsnaamwet.11 Kern
van de regeling van de gebonden overdracht is het gebruik van de handelsnaam in het

8 Wet van 5 juli 1921, Stb. 842.
9 Zie HR 21 april 1882, W 4770; Rb. Rotterdam 30 mei 1866, W 2829; Rb. Rotterdam 10 oktober 1877, W 4181;

Rb. ’s-Gravenhage 17 maart 1882, W 4767; Rb. Amsterdam 6 oktober 1885, W 5327; HR 16 december 1910,
W 9117.

10 S. Boekman, De handelsnaam, Tjeenk Willink Zwolle 1956, p. 28.
11 Stb. 1921, 842.
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rechtsverkeer wettelijk te verankeren. Wie over de onderneming spreekt, heeft het in eerste
instantie over de handelsnaam. In het spraakgebruik in het rechtsverkeer wordt de
onderneming immers aangeduid door haar handelsnaam. Dat wil zeggen dat de handels-
naam in het rechtsverkeer wordt gebruikt als verwijzing naar de onderneming. Artikel 2
Hnw borduurt op deze praktijk voort. De gebonden overdracht van de handelsnaam met
de onderneming benadrukt de identificerende functie van de handelsnaam voor de
onderneming in het rechtsverkeer.12 Weliswaar lijkt artikel 2 Hnw enkel de handelsnaam
te behandelen als ware het een afzonderlijk rechtsobject, tegelijk illustreert die bepaling
dat en hoe de handelsnaam met de onderneming is verbonden.

De overige bepalingen van de Handelsnaamwet regelen de bescherming tegen inbreuken
op de handelsnaam door derden. In navolging van de jurisprudentie bepalen deze bepalin-
gen dat het onrechtmatig is om een handelsnaam te voeren die aan een ander toebehoort.
Op deze wijze geeft de wet een koopman een in beginsel exclusief recht op de door hem
gevoerde handelsnaam13 en creëert hij de basis voor acties uit onrechtmatige daad op grond
van verwarring bij het publiek (onbetamelijk gedrag) bij imitatie van de handelsnaam.14

De handelsnaam is een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW. Zijn onverbrekelijke
verbondenheid met de onderneming die hij identificeert, maakt die kwalificatie niet con-
ditioneel in de zin dat hij alleen vermogensrecht is als de onderneming wordt overgedragen.
Met andere woorden, de handelsnaam is met de onderneming zelf overdraagbaar. Het
gaat hier dus niet om een enkel willekeurig goed, bijvoorbeeld een computer met toebehoren
dat tot de activa van de onderneming behoort, maar om het ‘uithangbord’, waarmee de
onderneming zich als deelnemer aan het economische verkeer openbaart en tegenover
iedereen identificeert. De handelsnaam is om die reden de identificerende aanduiding van
de onderneming waaronder zij haar bestaan en deelname aan het economische verkeer
‘openbaart’.

De Handelsnaamwet sluit aan bij het recht op de onderneming als onstoffelijk object, maar
desondanks werkt haar losstaande plaats naast titel 3.1 BW over rechtsobjecten door in
het juridisch onderzoek en de rechtspraak naar de kwalificatie van de aard van het recht

12 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag 2014, p. 420; M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht,
Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 35.

13 Zie J.G. Kist, Beginselen vanHandelsrecht volgens deNederlandscheWet, J.H. Gebhard en Comp. Amsterdam
1874, p. 73.

14 Zie S. Boekman, De handelsnaam, dissertatie 1956, Tjeenk Willink Zwolle 1956 (met een beschouwing over
het recht op de handelsnaam, het ontstaan, tenietgaan en overgang en overdracht van dat recht); S. Boekman,
De handelsnaam, 2de druk Kluwer Deventer 1977 (alleen nog over verwarring van het publiek en de han-
delsnaam).

113

4 Het rechtopdeonderneming inhetBWals vermogensrecht inhet vermogen

van de ondernemer



op de onderneming. Het ontbreken van een samenhangende regeling in Titel 3.1 BW over
het recht op de onderneming en de handelsnaam is van invloed geweest op het juridisch
onderzoek en de rechtspraak. Wat ook meespeelt, is dat de wetgever bij de invoering van
de Handelsnaamwet zich niet heeft uitgelaten over de kwalificatie van de aard van het
recht op de onderneming. In 1953 doet de wetgever in de Toelichting op artikel 3.1.1.11
ONBW dat wel over de onderneming. De wetgever stelt dat onder meer artikel 2 Hnw de
grondslag is voor de kwalificatie van de onderneming als algemeenheid van goederen en
schulden.15 Maar die kwalificatie lijkt ondergesneeuwd te zijn geraakt door de schrapping
van artikel 3.1.1.11 ONBW.

Maar ook vóór invoering van het NBW werkte de losstaande plaats door in het juridisch
onderzoek en de rechtspraak.16 De Hoge Raad bepaalde bijvoorbeeld in zijn arrest van
1925 dat de handelsnaam slechts samen met de handelszaak kan worden overgedragen.17

In 1916 overwoog de Hoge Raad nog dat de handelsnaam niet voor verkoop en levering
vatbaar was. Hij bepaalde als volgt: ‘De naam van een persoon, ook al wordt die naam, zij
het ook met eenige wijziging of verkorting, gebruikt om daaronder handel te drijven, is,
evenmin als de z.g. handelsnaam zelve, een voor verkoop en levering vatbare zaak’.18 De
Hoge Raad kwam in zijn arrest van 1925 niet tot het oordeel dat de onderneming als een
geheel overgaat.

Een ander voorbeeld is Boekman die de kwalificatie van de onderneming als geheel
onderzocht naar aanleiding van de wettelijke regeling van de overdraagbaarheid,
bescherming en aard van de handelsnaam.19 Zij pleit er voor bij de overdracht van de
handelsnaam ook die onderdelen van de onderneming over te laten gaan die essentieel
zijn voor de voortzetting van de onderneming. Als voorbeeld noemt Boekman het geval
dat vergunningen vereist zijn voor het drijven van de onderneming. Volgens haar is de
overdrager dan gehouden om mee te werken aan de overgang van de vergunningen.20 Uit
de beschrijving van Boekman van de overdracht van de handelsnaam volgt dat haar focus
gericht is op de uitoefening van de onderneming. Boekman laat echter in het midden of

15 Toelichting Meijers op het ONBW, Boek 3, p. 170: “Toch kan steeds minder in het burgerlijk recht de
betekenis van het begrip: onderneming of handelszaak, worden ontkend. Door de Merkenwet, de Handels-
registerwet en de Handelsnaamwet is zij reeds als rechtsbegrip erkend. Na eerst in het fiscale recht te zijn
erkend, vindt men het begrip thans ook zijn plaats toegekend in de burgerlijke rechtspraak.”

16 Zie bijvoorbeeld W. van Gelder, Overname eener handelszaak, dissertatie Amsterdam, H. Eisendrath 1895,
p. 19.

17 HR 31 december 1925, NJ 1926/374 m.nt. P. Scholten. (Dagblad van Gouda).
18 HR 29 juni 1916, NJ 1916/866.
19 S. Boekman, De handelsnaam, Tjeenk Willink Zwolle 1956.
20 S. Boekman, a.w., p. 27-48.
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hier sprake is van eigendom. Daardoor blijft ook onduidelijk waarop zij precies de plicht
van de overdrager tot het meewerken aan de overgang van vergunningen baseert.

4.2.1.2 Plicht tot inschrijving handelsnaam
Ook de inschrijfplicht van de handelsnaam in het handelsregister is apart geregeld. Deze
is afzonderlijk opgenomen in de Hrgw 2007. Voor een uiteenzetting over de inschrijfplicht
van de handelsnaam in deze wet verwijs ik naar paragraaf 3.3.3. Op deze plek wil ik in
verband met de hierboven genoemde kwalificatie van de handelsnaam tot vermogensrecht
benadrukken dat door de inschrijving de bescherming van de handelsnaam tegen inbreuken
door derden absoluut is. De eenmansondernemer kan zich tegenover een onbepaalde
groep mensen beroepen op zijn gerechtigheid op de handelsnaam en het exclusieve gebruik
daarvan.

De handelsnaam moet daarom qua rechtsobject in dezelfde categorie geplaatst worden als
een intellectueel eigendomsrecht.21 Het is een vermogensrecht met werking tegenover een
onbepaalde groep mensen.22 Bijzondere vermelding verdient in dit verband het fonds de
commerce en de handelszaak in Frankrijk respectievelijk België. Zowel in de wet als in de
rechtspraak hebben deze rechtsfiguren als voorwerp van eigendom absolute werking, en
wel als onlichamelijke zaak.23 In België en Frankrijk is het eigendomsrecht op de onlicha-
melijke zaak niet geschrapt. Dat werpt de vraag op of het recht op de onderneming als
vermogensrecht ook tegenover een onbepaalde groep mensen kan worden ingeroepen.
Deze vraag beantwoord ik in paragraaf 4.4.5.

4.2.2 Goodwill als element van het recht op de onderneming

Voor de goodwill ontbreekt een regeling in de wet. Goodwill is de meerwaarde die het op
de onderneming heeft boven de waarde van de onderdelen van de onderneming afzonder-

21 In geval van intellectuele eigendomsrechten wordt de onderliggende uitvinding of het verhaal niet overge-
dragen, maar het octrooirecht, auteursrecht. Zie Th.F. de Jong, De structuur van het goederenrecht, Kluwer
Deventer 2006, p. 126. Hetzelfde geldt bij de handelsnaam. Het recht op de handelsnaam gaat over. Zie
S. Boekman, De handelsnaam, dissertatie 1956, Tjeenk Willink Zwolle 1956, p. 27-28.

22 Zo al eerder G.M.G.H. Russel, De onderneming in het privaatrecht, A.H. Kruyt Amsterdam 1919, p. 219-
224.

23 Bijvoorbeeld de Cour de Cassation in 1842: “qu’un fonds de commerce doit être considéré comme un corps
universel (universum juris), qui continue de subsister dans le renouvellement succesif des marchandises
qui le composent.” Cass. fr. 14 december 1842, Dalloz Rép., Usufruit nr. 1668 en S. 1843, 22.
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lijk.24 Maar hoe goodwill juridisch moet worden geduid, is omstreden.25 Er is onduidelijk-
heid over de aard en betekenis van goodwill.26

Maar als goodwill in geval van overdracht door de verkrijger geactiveerd wordt op de
balans van de verkrijger, dan wil de koper weten waarvoor hij precies betaald heeft. Is dat
voor de waarde- en winstpotentie? En is dat ook voor non-concurrentie? Het zijn vragen
die uiteraard nog niet aan de orde zijn zolang geen overdracht of overgang plaatsvindt.

In de literatuur wordt de goodwill ook wel losgekoppeld van de onderneming en apart
behandeld.27 Deze schrijvers beschouwen de goodwill als een zelfstandig voorwerp.28

Goodwill wordt daarentegen ook als waarde-element van het subjectief recht op de gehele
onderneming beschouwd. Bij verkoop van het recht op de onderneming met goodwill
verbindt de verkoper zich tot non-concurrentie. Wie goodwill zegt, heeft het dus in feite
ook over het recht op de onderneming: de goodwill is een illustratie van het recht op de
onderneming.29 Zij is een van de belangrijkste voordelen van de kwalificatie van het recht
op de onderneming als rechtsobject.30 Deze opvatting sluit aan op het K/M-arrest en het

24 Zie het Damesmodebedrijfarrest. HR 9 maart 1951, NJ 1952/46 m.nt. Houwing, AA III/83 m.nt. Wiarda.
25 Voor invoering van het NBW was de goodwill in de literatuur ook omstreden. Kamphuisen is bijvoorbeeld

van mening dat het begrip goodwill in de rechtswetenschap geen betekenis heeft. P.W. Kamphuisen,
Overdracht van goodwill, in: De Naamlooze Vennootschap 1942, p. 93. Zie ook Jb. Zeijlemaker Jnz., De
onderneming, in: WPNR 4934-4935 1967, p. 25-29 en 37-42. Zeijlemaker tekent aan dat feitelijke omstan-
digheden die toebehoren aan de eenmanszaak, zoals betrekkingen, gewoonte van het publiek, kans op ver-
lenging van relatieve rechten et cetera, ook van invloed zijn op de waarde die ontvangen wordt als het recht
op de onderneming wordt overgedragen.

26 Zie bijvoorbeeld J.A. van Mourik, De onderneming in het nieuwe huwelijksvermogensrecht, dissertatie Nij-
megen, Tjeenk Willink 1970, p. 33: ‘Wat is nu deze goodwill? Vast staat dat men in het algemeen slechts
over “goodwill” spreekt in verband met een ondernemer of een daarmede verwant beroepsbeoefenaar, die
de bevoegdheid heeft een ander in zijn plaats te stellen. Dit wijst er op dat we te maken hebben met “iets”,
waarvan de vermogenswaarde voor de “gerechtigde” slechts realiseerbaar is op het moment dat hij ten
gerieve van een ander zijn beroepsactiviteiten geheel of gedeeltelijk staakt.’

27 Zie Van der Steur die ook uitgaat van de goodwill als zelfstandig rechtsobject. J.C. van der Steur, Grenzen
van rechtsobjecten, dissertatie Leiden, Kluwer Deventer 2003, p. 190-197. En ook Verstijlen die de goodwill
als een afzonderlijk rechtsobject beschouwt. F.M.J. Verstijlen, Goodwill in het zekerhedenrecht, in: S.C.J.J.
Kortmann e.a., Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk recht, Kluwer Deventer 2002, p. 249-266.

28 W.H.M. Reehuis & A.H.T. Heisterkamp, Goederenrecht, Wolters Kluwer Deventer 2012, p. 5; Asser/Bartels
& Van Mierlo 3-IV, Vermogensrecht algemeen. Deel IV. AlgemeenGoederenrecht, Wolters Kluwer Deventer
2013, p. 5-7.

29 Naar Kamphuisen: “Wie goodwill zegt, zegt tegelijkertijd handelszaak, bedrijf, beroep, affaire, going concern
of hoe men op een andere wijze een in exploitatie zijnde onderneming of beroep wil betitelen. Goodwill
buiten een dergelijke handelszaak of beroep is moeilijk denkbaar.” P.W. Kamphuisen, Overdracht van
goodwill, in: De Naamlooze Vennootschap 1942, p. 93.

30 Zie over het belang van de goodwill E.P.M. Vermeulen, Het begrip onderneming in boek 3 BW, in AA 1999,
p. 210; F.M.J. Verstijlen, Goodwill in het zekerhedenrecht, in: S.C.J.J. Kortmann e.a., Onderneming en 10 jaar
nieuw burgerlijk recht, Kluwer Deventer 2002, p. 249-266.
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IJsseloevers Notarissen-arrest waarin de goodwill aan bod is gekomen.31 Ik bespreek deze
arresten eerst kort.

In het K/M-arrest uit 2002 vordert de vrouw in een scheiding- en verdelingsprocedure de
verdeling van het aandeel inclusief de goodwill van haar man in een maatschap van medisch
specialisten. Het hof kent de vrouw de helft van de waarde van het aandeel inclusief de
goodwill in de maatschap van medisch specialisten toe, maar bepaalt dat zij deze helft pas
zal krijgen nadat de hoogte van de waarde van het aandeel bepaalbaar is geworden. De
Hoge Raad bekrachtigt het arrest van het hof: komt na echtscheiding de scheiding en deling
van de huwelijksgemeenschap aan de orde, dan brengt de redelijkheid en billijkheid van
artikel 3:185 lid 3 BW mee dat de onderneming als geheel wordt toebedeeld aan A en dat
B slechts recht heeft op de helft van de waarde daarvan inclusief de goodwill.

In het IJsseloevers Notarissen-arrest uit 2011 gaat het over de goodwillprijs voor de over
te dragen notarissenpraktijk zoals die tussen verkoper en koper in een overnameprotocol
is opgenomen. Deze goodwillprijs is volgens koper op grond van verkeerde financiële
gegevens te hoog vastgesteld. Bij het hof vordert de koper de terugbetaling van het te veel
betaalde goodwillbedrag op grond van de non-conformiteitsregel van artikel 7:17 BW. Het
hof stelt dat de non-conformiteitsregel niet van toepassing is omdat goodwill geen vermo-
gensrecht is in de zin van artikel 7:47 jo. 7:17 BW.32 De Hoge Raad volgt het hof niet. Hij
bepaalt dat als partijen voor de verkoopprijs rekening hebben gehouden met de aan een
onderneming verbonden goodwill, de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst
ook kan bestaan als de overgedragen onderneming wat betreft de goodwill niet beantwoordt
aan hetgeen de overnemer op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.33

31 HR 31 mei 2002, NJ 2003, 342 m.nt. HJS; AA 2002/163 m.nt. Raaijmakers; JOL 2001/529 en RvdW 2001/153;
HR 8 juli 2011,NJ 2013/256 m.nt. Hijma, JOR 2012/312 m.nt. Biemans,AA 2012/118 m.nt. Raaijmakers/Boui-
chi.

32 Hof Arnhem 13 oktober 2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BK0208.
33 ‘Het gaat hier om de verkoop van een onderneming, waarbij partijen voor de bepaling van de koopsom

rekening hebben gehouden met aan de onderneming verbonden goodwill (meerwaarde) doordat zij een
waarde aan de onderneming hebben toegekend die uitgaat boven de som van de individueel gewaardeerde
activa en passiva. In zodanig geval kan een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ook bestaan
indien de overgedragen onderneming (niet wat betreft de activa maar) wat betreft de goodwill niet beant-
woordt aan hetgeen de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten (art. 7:17 BW). Ook indien
de goodwill zelf niet aangemerkt kan worden als een zaak of vermogensrecht in de zin van art. 7:1 en 7:47,
staat dat aan toepassing van art. 7:17 niet in de weg. Het gaat bij laatstgenoemde bepaling immers om de
vraag of de verkochte onderneming, bestaande in het geheel van activa en passiva zoals bij de koopovereen-
komst omschreven, een bepaalde kwaliteit of eigenschap mist die door partijen tot uitdrukking was gebracht
in de goodwill als aan de onderneming toegekende meerwaarde.’
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Het K/M-arrest en IJsseloevers Notarissen-arrest onderstrepen dat goodwill een waarde-
element is dat geïncorporeerd is in het recht op de onderneming. Bij het K/M-arrest komt
dat tot uitdrukking in het feit dat de ex-vrouw recht heeft op de helft van de waarde van
het recht op de onderneming dat na scheiding en deling aan de ex-man toekomt. In het
IJsseloevers Notarissen-arrest acht de Hoge Raad het non-conformiteitsleerstuk van toe-
passing op de verkochte onderneming, omdat deze een vermogensrecht in de zin van
artikel 7:47 BW is. Er is sprake van niet-nakoming van de overeenkomst als de geleverde
onderneming niet beantwoordt aan de betaalde goodwill. In beide arresten komt de Hoge
Raad niet toe aan de goederenrechtelijke kwalificatie van het recht op de onderneming als
vermogensrecht. Met name in het IJsseloevers Notarissen-arrest blijft de Hoge Raad bij
de bespreking van de onderneming binnen het terrein van het verbintenissenrecht. Ver-
meldingswaardig is in dit verband de conclusie van A-G Wuisman bij het IJsseloevers
Notarissen-arrest.34 Hij oordeelt wel dat de onderneming als een algemeenheid van goederen
een in de wet erkend rechtsfiguur is die voorwerp van een rechtshandeling kan zijn.35 De
aan de orde zijnde rechtsvraag is daarom volgens hem of het overgedragen notarissenkan-
toor op grond van artikelen 7:47 jo. 7:17 BW wat betreft de goodwill niet beantwoordt aan
de koopovereenkomst. A-G Wuisman onderstreept de samenhang tussen de goodwill en
de onderneming en dat goodwill geen afzonderlijk rechtsobject is.

Ik volg in deze studie de opvatting dat goodwill een waarde-element van het subjectieve
recht op de gehele onderneming is.36 De goodwill van het recht op de onderneming is in
deze opvatting niet, althans niet noodzakelijk, een ‘los element’ van het recht op de
onderneming als zodanig.37 En zelfs als de goodwill als gekochte of verworven goodwill
een activum is geworden op de balans van de verkrijgende ondernemer, dan nog is die
goodwill een waarde-element van het subjectieve recht van een verworven onderneming.
Ook dan is er dus geen sprake van een goodwill als vermogensrecht naast en ‘los van’ de
onderneming.

De vervreemdende eenmansondernemer verbindt zich in deze opvatting bij overdracht
van het recht op de onderneming met goodwill tot non-concurrentie. Het gevolg van de
overdracht van het recht op de onderneming met goodwill is dat de verkrijgende eenmans-

34 HR 8 juli 2011, NJ 2013/256, Conclusie A-G Wuisman.
35 HR 8 juli 2011, NJ 2013/256, Conclusie A-G Wuisman.
36 Zie J.J.G. van Roosmalen, Dient de wet regelen te geven betreffende de onderneming als voorwerp van

rechtshandelingen?, preadviezen Nederlandse Juristen-Vereniging, Tjeenk Willink 1966, p. 78-81; H. Cohen
Jehoram, Goodwillrecht, dissertatie Leiden, Kluwer Deventer 1963.

37 Een recht dat – zij het aarzelend – ook door Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV wordt erkend. Zie
Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV, Vermogensrecht algemeen. Deel IV. Algemeen Goederenrecht, Wolters
Kluwer Deventer 2013, p. 5-7.
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ondernemer beschermd is tegen oneerlijke concurrentie. In de literatuur is de vraag aan
de orde geweest of de vervreemdende eenmansondernemer een onrechtmatige inbreuk
op de betaalde goodwill pleegt door de verkrijgende eenmansondernemer concurrentie
aan te doen of in strijd handelt met wat in het maatschappelijk verkeer betaamt. De
goodwill wordt dan als een afzonderlijk rechtsobject beschouwd of gelijkgesteld met een
merkrecht, handelsnaam of feitelijke ligging.38 Verstijlen merkt op dat het gevolg van de
overdracht van de goodwill weinig om het lijf heeft, als de goodwill enkel een afzonderlijk
rechtsobject is of gelijkstaat aan bijvoorbeeld de feitelijke ligging.39 De andere activa van
de onderneming moeten ook overgedragen worden om de goodwill een betekenis te laten
hebben in de praktijk.40 Mijns inziens ondersteunt dit de opvatting dat de goodwill geen
afzonderlijk rechtsobject kan zijn. Omdat de goodwill slechts een waarde-element is van
het recht op een onderneming wanneer die wordt vervreemd of anderszins voorwerp is
van rechtsfeiten of -handelingen, omvat een overdracht en levering of overgang ook die
goodwill als going concern. In de betaling (contraprestatie) komt dit tot uitdrukking. De
vervreemdende eenmansondernemer heeft daarom dus het overgedragen subjectieve recht
op de onderneming in volle omvang te eerbiedigen. Hij moet het ‘rustige genot’ verschaffen.
Een inbreuk op de goodwill is daarmee in strijd.

Belangrijk is de vraag of de overdracht van het recht op een onderneming als going concern
en dus met de goodwill noodzakelijkerwijs een non-concurrentieplicht impliceert voor de
overdragende eenmansondernemer. In Frankrijk en België wordt deze vraag voor de
overdracht van het fonds de commerce respectievelijk de handelszaak bevestigend beant-
woord. Het rechtsgevolg van de overdracht van de beklanting in het fonds de commerce
en de handelszaak is dat de vervreemdende eenmansondernemer tegenover de verkrijgende
eenmansondernemer verplicht is zich te onthouden van concurrentie.41 De Hoge Raad
boog zich over deze rechtsvraag in zijn arrest Kolkman-Cornelisse uit 1997:42

38 Zo bijvoorbeeld W.C.L. van der Grinten,Aantasting en bescherming goodwill, in:DeNaamloozeVennootschap
1942, p. 106.

39 F.M.J. Verstijlen, Goodwill in het zekerhedenrecht, in: S.C.J.J. Kortmann e.a., Onderneming en 10 jaar nieuw
burgerlijk recht, Kluwer Deventer, 2002 p. 254. Verstijlen verwijst daarbij naar Van Oven en Wiarda. J.C.
van Oven, De goodwill in het privaatrecht en het belastingrecht, Preadviezen voor de Broederschap der
Candidaat-Notarissen, 1953, p. 22-23; J. Wiarda, Overzicht van het goodwill-probleem in de Nederlandse
Privaatrechtelijke rechtspraak en literatuur, en enkele conclusiën daaruit, in: WPNR 4327 1954, p. 231-232
en 4348 1954, p. 241-242. F.M.J. Verstijlen, Goodwill in het zekerhedenrecht, in: S.C.J.J. Kortmann e.a.,
Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk recht, Kluwer Deventer 2002, p. 254.

40 Verstijlen denkt daarbij ook aan ‘flankerende maatregelen’ zoals het opnemen van een plicht tot introductie
en aanbeveling van de verkrijgende eenmansondernemer bij de leveranciers en klanten.

41 W. Goossens, Ontstaansgeschiedenis, rechtsaard en kenmerken van de handelszaak, in: H. Cousy (red.), De
handelszaak, Die Keure Brugge 2001, p. 20.

42 HR 1 juli 1997, NJ 1997/685.
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‘Een dergelijke overeenkomst, waarbij iemand een handelsonderneming aan
een ander overdraagt, verzet zich in de regel tegen een handelswijze die erop
neerkomt dat de overdrager zijn rechtsopvolger concurrentie aandoet door in
de directe omgeving van de overgedragen onderneming dezelfde werkzaamhe-
den te blijven verrichten, die hij vóór de overdracht in de onderneming ook
reeds verrichtte. Daarbij zal de plaatselijke bekendheid van de overdrager mede
beslissend zijn voor de vraag of een gedraging binnen de hier bedoelde grenzen
valt. (…) Overigens betekent het niet aangaan van een concurrentiebeding nog
geen vrijbrief om in strijd met een overeenkomst of met de in art. 6:248 lid 1
BW bedoelde eisen van redelijkheid en billijkheid zijn wederpartij concurrentie
aan te doen.’43

Mijns inziens geldt op basis van dit arrest een concurrentieverbod voor de vervreemdende
eenmansondernemer tegenover de verkrijgende eenmansondernemer, ook als niet uitdruk-
kelijk een non-concurrentiebeding is overeengekomen. Concurrerend gedrag betekent
immers dat de vervreemdende eenmansondernemer die zich voor zijn recht op de onder-
neming heeft laten betalen, zich de waarde weer onrechtmatig toe-eigent in strijd met zijn
verplichting dat na te laten. Een uitdrukkelijk non-concurrentiebeding heeft uiteraard de
voorkeur. Het legt de plicht vast om niet in strijd met de overeenkomst of anderszins
onrechtmatig te handelen door na overdracht van het recht op de onderneming kennis,
ervaring en goodwill aan te wenden ten eigen voordele. De goodwill herinnert aan het
verband met de handelsnaam waaronder de ondernemer deelneemt aan het economische
verkeer. Het onlosmakelijke verband met het recht op de onderneming blijkt uit artikel 2
Hnw: de handelsnaam kan niet anders dan samen met de onderneming worden overgedra-
gen. Tegelijk is het de handelsnaam die het recht op de onderneming identificeert en in
belangrijke mate bepalend is voor de waarde als ‘going concern’ waarin de goodwill dan
zijn uitdrukking vindt. In Nederland is dergelijke schade op grond van de schending van
de handelsnaam wel bij wege van een onrechtmatige-daadsactie te verhalen op de dader.44

In essentie gaat het hier om schending van het recht op de onderneming en verhaal van
schade die deze, de ondernemer, dientengevolge lijdt, niet om daarvan geïsoleerde (of zelfs
isoleerbare) schade. Goodwill en handelsnaam zijn dus onverbrekelijk verbonden met het
subjectieve recht van een ondernemer op zijn onderneming (als geheel) als onderdeel van
zijn vermogen.

43 HR 1 juli 1997, NJ 1997/685, r.o. 3.6 en 3.7.
44 Artikel 5 Hnw.
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4.2.3 Algehele zeggenschap over de onderneming en haar activiteiten en
voortdurende inbreng van ondernemerschap

Ook voor de algehele zeggenschap over de onderneming is er geen wettelijke regeling. Het
recht op de onderneming omvat naast de handelsnaam en de goodwill ook de algehele
zeggenschap over de onderneming, de strategie en het beleid van de onderneming.45

De eenmansondernemer kan dagelijks besluiten nemen over het verhogen of verlagen van
zijn voorraad.46 Hij kan besluiten om zijn activiteiten uit te breiden of af te slanken. De
eenmansondernemer kan bepalen welke bedrijfsmiddelen, handelsnaam, bedrijfspand,
financiering et cetera nodig zijn.47 Met zijn ondernemingstalent en organisatievermogen
creëert hij uiteindelijk het succes van zijn onderneming. Maar ook kan hij beslissen om
zijn recht op de onderneming te verkopen, hij zal zijn bedrijfsopvolging moeten regelen
en niet moeten vergeten dat zijn recht op de onderneming eventueel onderwerp kan worden
in een scheiding en delingskwestie. Als hij zijn recht op de onderneming verkoopt, kan
worden vastgesteld of sprake is van goodwill.

Pas wanneer de eenmansondernemer samen gaat werken in een personenvennootschap
of zijn recht op de onderneming inbrengt in een BV, geeft de wet een regeling voor het
(gezamenlijk) uitoefenen van de zeggenschap. In deze regeling zitten aanwijzingen die
herinneren aan het recht op de onderneming als een rechtsobject. Het aandeel van de
aandeelhouder in een vennootschap is in zijn privévermogen bijvoorbeeld een deelneming,
artikel 2:24c BW. Vennoten in een personenvennootschap krijgen ook een aandeel.

4.2.4 De onderneming als zodanig en de daartoe bestemde bedrijfsmiddelen

De onderneming als zodanig werd geregeld in het geschrapte artikel 3.1.1.11 ONBW.
Artikel 3.1.1.11 ONBW bepaalde zoals besproken in paragraaf 2.3 uitdrukkelijk dat de
onderneming een algemeenheid van goederen en schulden is.

Het doel van artikel 3.1.1.11 ONBW was het onttrekken van de onderneming aan het
wettelijk regime voor vermogensrechten voor de afzonderlijke onderdelen. Het onttrekken
was ook volgens wetsontwerper Meijers noodzakelijk.

45 Zie ook M.J.A. van Mourik, De onderneming in het nieuwe huwelijksvermogensrecht, dissertatie Nijmegen,
Tjeenk Willink Zwolle 1970, p. 49.

46 Zie M.J.G.C. Raaijmakers, Verbrokkeling en integratie van het ondernemingsrecht in historisch en vergelijkend
perspectief, in: A.F. Verdam en J.M. van Veen, JB: opstellen aangeboden aan prof. Mr. J.B. Huizink, Wolters
Kluwer Deventer 2019, p. 435-459.

47 Zo ook F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1970, p. 63.
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‘Daarbij [bij de erkenning van de onderneming, de vennootschap, de nalaten-
schap en de huwelijksgemeenschap, AB] (...) hebben niet alleen dogmatische
overwegingen een rol gespeeld. Veelal ging daarachter een praktisch doel schuil,
nl. om bepaalde onderdelen te onttrekken aan het regiem, dat er voor zou
moeten gelden, indien zij als afzonderlijke goederen zouden moeten worden
beschouwd. Voor de moderne tijd valt hierbij te denken aan het streven, de
overdracht van een nalatenschap of een erfdeel, wat de vorm betreft, als die
van één onlichamelijke zaak te doen geschieden, en zo de toepassing uit te
sluiten van de bepalingen voor de overdracht van de onderdelen (onroerende
goederen, vorderingen etc.)’48

Evenals bij een nalatenschap kan aan de verschillende onderdelen van zijn onderneming
in de praktijk ook een zelfstandig karakter toegekend worden. Ook een nalatenschap bestaat
uit verschillende onderdelen. Toch merken wij de nalatenschap als een geheel aan.49 Het-
zelfde geldt voor de onderneming. Door de onderneming als algemeenheid van goederen
en schulden aan te duiden kon de onderneming in de opzet van artikel 3.1.1.11 ONBW
aldus object van een rechtsbetrekking (‘gerechtigdheid’) zijn, waarmee ook uitdrukkelijk
de waarde van de ‘gerechtigdheid’ op dit object erkend werd. De figuur van de algemeenheid
geeft daarbij al op zichzelf een oplossing voor de voortdurende veranderingen in onderdelen.
De algemeenheid blijft immers door toepassing van het beginsel van zaaksvervanging
dezelfde.

4.2.5 Wettelijke verplichtingen

De wettelijke verplichtingen die behoren tot het recht op de onderneming, zijn in arti-
kel 3:15i, 3:15j BW en fiscale wetgeving geregeld. Ik verwijs naar paragraaf 4.3.4 voor een
bespreking van de boekhoudplicht. Fiscale wetgeving blijft in deze studie buiten beschou-
wing.

48 J. de Ruiter, Beschouwingen over de algemeenheid van goederen in het ontwerp-Burgerlijk wetboek, dissertatie
Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1963, p. 51-52.

49 Zie E.M. Meijers. Algemene begrippen van het burgerlijk recht, Universitaire Pers Leiden 1948, p. 139.
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4.3 De fundamentele en bredere betekenis van de Firma in het Duitse

HGB en het fonds de commerce en de handelszaak in Frankrijk en

België

4.3.1 De samenhangende regeling rondom de Firma in Duitsland

Duitsland heeft wel een samenhangende regeling van de onderneming, en wel rondom de
handelsnaam.50 In Duitsland is het wetboek voor handelsrecht niet geschrapt. Het HGB
regelt het handelsrecht voor alle ondernemingen, inclusief de eenmansonderneming. Voor
de eenmansonderneming is een samenhangende regeling in §§ 17-37a HGB opgenomen
rondom de handelsnaam, de Firma. De samenhangende regeling rondom de Firma heeft
er echter niet toe geleid dat de heersende leer de onderneming erkent als rechtsobject.51

Maar de heersende leer over de onderneming als rechtsobject betekent ook weer niet dat
de vraag naar de kwalificatie van de onderneming niet wordt besproken in de huidige
literatuur. In Duitsland is verdeeldheid over de erkenning van de onderneming als
rechtsobject.52 Over de overgang en overdracht van de kaufmännischen Unternehmens
als zijnde going concerns wordt in de Duitse literatuur net als in Nederland besproken of
zij krachtens overeenkomst overdraagbaar zijn als een geheel.53 Maar belangrijker, anders
dan in Nederland, speelt in Duitsland de identificerende functie van de handelsnaam een
centrale rol in regelingen zoals de inschrijfplicht in het handelsregister, procesnaam, de
overdracht van de onderneming in §§ 25 en 28 HGB en afsplitsing van de onderneming
in § 152 UmwG. In Duitsland, en ook in Oostenrijk, heeft de onderneming een bijzondere
ontwikkeling doorgemaakt. Sinds eind negentiende eeuw is de onderneming als eenheid
in enkele paragrafen in de Duitse en Oostenrijkse wet opgenomen. De onderneming wordt
in Duitsland in § 22 (vruchtgebruik op de onderneming), §§ 25 en 28 HGB (overdracht
in een geheel van de onderneming), § 1822 BGB (pacht van een onderneming) en in § 152
UmwG (afsplitsing onder algemene titel van een onderneming) behandeld als eenheid.54

50 Zie voor het begin van de discussie over het recht op de onderneming in het Duits recht O. Pisko, Das
Unternehmen als Gegenstand des Rechtsverkehrs, Wien 1907; O. Pisko, Das Kaufmannische Unternehmen:
in: Ehrenberg Hdb II 1. S. 195: V. Ohmeyer, Das Unternehmen als Rechtsobjekt, Wien 1906; R. Isay, Das
Recht am Unternehmen, Jaeger Berlin 1910; H. Oppikofer, Das Unternehmensrecht in geschichtlicher, ver-
gleichender und rechtspolitischer Betrachtung, Tübingen 1927; W. Endemann, Das Deutsche Handelsrecht,
Bangel & Schmitt, Heidelberg, 1865, § 15.

51 J.W. Flume, Vermögenstransfer und Haftung, De Gruyter Recht Berlin 2008, p. 58-59.
52 Zie hierover J.W. Flume, Vermögenstransfer und Haftung, De Gruyter Recht Berlin 2008, p. 58-59.
53 Een voorbeeld hiervan is Canaris. Canaris bespreekt de overgang en overdracht van kaufmannischen

Unternehmens naar het recht van het HGB. ‘Um den Begriff des Handelsgewerbes festzulegen, bedient sich
das HGB einer Mischung aus Enumerationsprinzip und Generalklausel.’ Zie C.W. Canaris, Handelsrecht,
Verlag C.H. Beck München 2006, p. 27.

54 Zie paragraaf 3.2 over het Duitse begrip onderneming in deze paragrafen.
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In Oostenrijk is de onderneming sinds 1896 in § 341 en verder Executionsordnung
(dwangexecutie) een eenheid en sinds 2007 in § 38 UGB (overdracht in een geheel van de
onderneming).

Het HGB richt zich tot de ondernemer. De wet definieert wie ondernemer is. Ik verwijs
naar paragraaf 3.2 hiervoor. Ook bespreek ik op die plaats de inschrijfplicht in het handels-
register.

De regeling van de handelsnaam in §§ 17-37a HGB vertrekt vanuit het principe van
zogenaamde Firmenkontinuität. § 17 lid 1 HGB bepaalt ten eerste dat de handelsnaam de
naam van de eenmansondernemer is waaronder hij zijn onderneming drijft en waarmee
hij ondertekent. Lid 2 voegt daaraan toe dat de eenmansondernemer onder zijn handels-
naam in rechte optreedt. In § 18 HGB wordt de kernbepaling van de Firmenkontinuität
geregeld. Deze paragraaf bepaalt in lid 1 dat de handelsnaam in het kader van de kenbaar-
heid van de ondernemer eigen en onderscheidend moet zijn. In § 22 lid 1 HGB wordt
vervolgens de gebonden overdracht met de handelsnaam geregeld. Deze bepaling luidt
dat de handelsnaam met toestemming van de vervreemder of erfgenamen met de onder-
neming overgaat in geval van overdracht of erfopvolging.

De Firmenkontinuität is ook de basis voor de overdracht van de onderneming in §§ 25 en
28 HGB. De gedachte is dat de onderneming na overdracht of erfopvolging kenbaar is in
het rechtsverkeer door haar ongewijzigde handelsnaam. Voorwaarde voor de overdracht
of erfopvolging in de zin van §§ 25 en 28 HGB is dat de handelsnaam dezelfde blijft.

Bij de afsplitsing van de onderneming in de zin van § 152 UmwG is de werking van de
gebonden overdracht voor de handelsnaam op grond van § 18 lid 2 UmwG uitgezonderd.55

In het geval de onderneming afgesplitst wordt, gaat de handelsnaam niet onder algemene
titel mee over. Dit betekent dat bij afsplitsing van de onderneming van rechtswege het
recht van de vervreemdende eenmansondernemer vervalt om als ondernemer ingeschreven
te staan onder de handelsnaam, maar dat de verkrijger daarmee nog niet het recht tot het
gebruik van de handelsnaam verkrijgt.56 Toch biedt het Duitse UmwG ook de mogelijkheid
om de handelsnaam bij afsplitsing met de onderneming over te laten gaan. Op grond van
§ 18 lid 2 UmwG kan de handelsnaam samen met de onderneming bij afsplitsing overgaan
wanneer sprake is van voortzetting van de onderneming of de verkrijger uitdrukkelijk met

55 Teichmann in: Lutter, UmwG, Verlag Dr. Otto Schmidt Köln 2009 p. 1760. Onder invloed van de fusiewet-
geving is in het Duitse UmwG de leer van de gebonden overdracht ingeperkt in die zin dat bij de afsplitsing
van het recht op de onderneming door de eenmansondernemer de handelsnaam niet onder algemene titel
overgaat.

56 § 155 UmwG.
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de overgang instemt. Aan de verkrijger is het in een voorkomend geval om te bewijzen dat
de vervreemdende eenmansondernemers bij de afsplitsing van de onderneming heeft
ingestemd met de voortzetting van de onderneming.

Ook Schmidt stelt voor het Duitse recht dat de gebonden overdracht van de handelsnaam
met de onderneming de identificerende functie van de handelsnaam voor de onderneming
in het rechtsverkeer benadrukt.57 Kern van de regeling van de gebonden overdracht is
volgens hem ook het gebruik van de handelsnaam in het rechtsverkeer wettelijk te veran-
keren. In het spraakgebruik in het rechtsverkeer wordt de onderneming aangeduid door
haar handelsnaam. Dat wil zeggen dat de handelsnaam in het rechtsverkeer wordt gebruikt
als verwijzing naar de onderneming, niet als een lege huls, maar als een geheel van activa
en passiva. Schmidt verdedigt zelfs dat met de handelsnaam in het rechtsverkeer in werke-
lijkheid niet de onderneming wordt bedoeld, maar de ondernemer die rechtsdrager is van
de activa en passiva behorend tot de onderneming.58 Door de gebonden overdracht van
de handelsnaam met de onderneming is gewaarborgd dat de handelsnaam ook bij over-
dracht verbonden blijft met de onderneming.

4.3.2 Fonds de commerce en handelszaak als onlichamelijke zaak in
Frankrijk en België

Frankrijk en België hebben het fonds de commerce en de handelszaak erkend als onlicha-
melijke zaak. Ook bij deze rechtsfiguren speelt de handelsnaam een hoofdrol. In Frankrijk
en België gaat de handelsnaam met het fonds de commerce of de handelszaak gebonden
over.59 Het fonds de commerce en de handelszaak zijn in Frankrijk respectievelijk België
sinds begin twintigste eeuw opgenomen in de wet.60 De wet kent geen definitie van het
fonds de commerce of de handelszaak. Algemeen aanvaard in de literatuur is dat in
Frankrijk uit de Vente et nantissement de fonds de commerce en Relative à la location-
gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux en in België uit de Pandwet
volgen dat het fonds de commerce respectievelijk de handelszaak onlichamelijk roerende

57 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag 2014, p. 420; M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht,
Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 35.

58 ‘Das durch die Firma identifizierte Rechtssubjekt ist zwar der Unternehmensträger, aber die Firma als
Unternehmensname dokumentiert die Zuweisung aller unter der Firma begründeten Rechte, Pflichten und
Rechtsverhältnisse zum Unternehmensbereich und bestätigt bei Vertragsschlüssen zugleich, dass es sich
um Handelsgeschäfte i.S. von § 343 HGB handelt.’ K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag 2014,
p. 420.

59 F. Bouckaert, De handelszaak, E. Story-Scientia Brussel 1989, p. 31-32.
60 Wet van 17 maart 1909, Relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
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goederen in de zin van de Belgische en Franse wet zijn.61 Het fonds de commerce en de
handelszaak worden in Frankrijk en België als voorwerp van eigendom erkend.62

Het fonds de commerce en de handelszaak worden in de literatuur feitelijke algemeenheden
(universalité de fait of universitas de facti) genoemd.63 Dat wil zeggen dat het fonds de
commerce en de handelszaak niet altijd in rechte, zoals de rechtsalgemeenheid (universalité
de droit of universitas iuris), maar enkel in feite een eenheid zijn. Het pandrecht en
vruchtgebruik rusten zowel op het fonds de commerce als zodanig als op haar onderdelen.
Enige tijd was de Belgische handelszaak nog wel een rechtsalgemeenheid in de fiscale
wetten, maar deze werden in 1939 gewijzigd.64 Enerzijds zijn het fonds de commerce en
de handelszaak beperkt tot de hieronder te noemen omvang. Anderzijds is de erkenning
van het fonds de commerce en de handelszaak als rechtsobjecten beperkt tot het in de wet
geregelde geval van de verpanding, en in Frankrijk ook tot de overdracht van de onderne-
ming. De Franse literatuur erkent verder het vruchtgebruik op het fonds de commerce en
de lease b van het fonds de commerce.65

De erkenning van het fonds de commerce en de handelszaak als feitelijke algemeenheden
is te danken aan het verschuivend denkbeeld in de rechtspraak dat begon in Frankrijk in
de na-Napoleontische tijd.66 Het fonds de commerce ontwikkelde zich in de Franse
rechtspraak van een fonds de boutique tot een fonds de commerce. Hand in hand met
deze ontwikkeling van de onderneming tot een fonds de commerce liep in Frankrijk de
erkenning van het beginsel van de zaaksvervanging bij het fonds de commerce.67 De
onderneming werd tot de negentiende eeuw in de Franse literatuur begrepen als een ver-
zameling van voorraden, meubilair, gereedschappen et cetera, aangeduid als een fonds de
boutique.68 Waarschijnlijk vanwege het einde van het gildetijdperk en de nieuw benutte
vrijheid van ondernemerschap van de middenklasse was de overdracht, verpanding en

61 F. Bouckaert, Handelszaak en patrimoniaal familierecht, in: TRP 1985, 387, nr. 8; W. Van Gerven, Handels-
en economisch recht, in: Beginselen van Belgisch privaatrecht, Story-Scientia, 1989, nr. 114.

62 C. Simon, Le fonds de commerce, Paris 1898; P. Catalan, De la condition juridique des fonds de commerce,
Montpellier 1899; E. Gombeaux, La nation juridique du fonds de commerce, Caen 1902; J. Mouchet, De la
nature juridique du fonds de commerce et de son nantissement, Thése Paris 1910.

63 Vergelijk E. Meiller, L’universalité de fait, in: RTDCiv 2012, p. 651.
64 K.B. 3 juli 1939/327, nr. 18021.
65 A.L. Delalande, L’usufruit d’un fonds de commerce, Imprimerie Saint-Denis 1922; S. Boufflette et A. Salvé,

Usufruit, usage et habitation: Aspects Civils, Bruylant Bruxelles 2014, nr. 34-36.
66 S. Gerbrandy, Dient de wet regelen te geven betreffende de onderneming als voorwerp van rechtshandelingen?,

Preadvies NJV 1966, p. 6-7.
67 J. Limpens, La notion juridique du fonds de commerce et la subrogation réelle, in: Rev. Banque 1950, 337-

341, nr. 29; E. Dirix, Zaaksvervanging, in: R.W. 1993-1994 (273), 277, nr. 8.
68 W. Goossens, Ontstaansgeschiedenis, rechtsaard en kenmerken van de handelszaak, in: H. Cousy (red.), De

handelszaak, Die Keure Brugge 2001, p. 5-10.
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verhuring van en het vruchtgebruik op de onderneming in de negentiende eeuw dagelijkse
praktijk geworden.

In een befaamd arrest van 1888 erkent de Franse Cour de Cassation het pandrecht op het
fonds de commerce.69 De aanleiding voor dit arrest was een maatschappelijke gebeurtenis
rond 1870. Europa leed in die tijd onder een insectenplaag. In Frankrijk zorgde die plaag
voor een overproductie aan wijn. Franse handelaren kochten massaal de wijn op van
boeren, vestigden zich in een pand in een stad en verkochten de wijn. Ter zekerheidstelling
aan de verhuurder voor de huurpenningen vestigden de handelaren een pandrecht op het
fonds de commerce ten behoeve van de bank. Het fonds de commerce bestond louter uit
de wijnvoorraad, het huurcontract en de vergunning tot verkoop. De goodwillwaarden
van de wijnwinkels waren dusdanig dat de banken een lening verstrekten in ruil voor een
pandrecht op het fonds de commerce. Ter vestiging van het pandrecht stelde de pandgever
de vergunning tot verkoop ter hand aan de bank. Een stil pandrecht kende het Franse recht
niet. Deze praktijk van vestiging van een pandrecht op het fonds de commerce was aan
het eind van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw gangbaar.

In 1909 werd het pandrecht op en de overdracht van het fonds de commerce verankerd
in de wet met een inschrijfplicht van het pandrecht op het fonds de commerce in het
openbaar register.70 In 1909 voerde de Franse wetgever de wet Vente en nantissement het
fonds de commerce in. In 1919 volgde België voor de handelszaak deels dit voorbeeld met
de wet Inpandgeving van de Handelszaak (sinds 1 januari 2018 Pandwet), maar beperkte
de wet zich ook daartoe. Het in de wet verankerde fonds de commerce leidde rond de jaren
vijftig van de vorige eeuw tot de vraag of verpachting van het fonds de commerce dat in
eigendom toebehoort aan de eenmansondernemer mogelijk is.71 In 1956 volgde de wet
Relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux.
Weinig eenmansondernemers dreven hun eenmanszaak in een in eigen eigendom toebe-
horend pand. Het huren van een bedrijfsruimte was een veelvoorkomende praktijk. Bij
vererving van de onderneming en voortzetting door een erfgenaam was het huurrecht van
een bedrijfsruimte onmisbaar. Vooral bij in de eenmanszaak werkzame echtgenotes of
kinderen was de dreiging van een beëindiging van het huurrecht van een bedrijfsruimte,
en de facto het einde van de eenmanszaak als de eenmansondernemer overleed, schrijnend:
was het werk van de familie dan voor niets geweest? De Franse wetgever wijzigde artikel

69 Cour de Cassation 13 mars 1888, Annales de droit commercial, 1888 I, S. 171.
70 Zie H. de Groot, De eenpersoonshandelszaak als entiteit: algemeenheid van goederen dan wel fonds de com-

merce, in: Ondernemingsrecht 2002-5, p. 132-138; B. De Lang en H. Cousy, Pand op de handelszaak, in:
H. Cousy (red.), De handelszaak, Die Keure Brugge 2001, p. 37.

71 D. Matthys, De overdracht van de handelshuur, in: H. Cousy, De handelszaak, Die Keure Brugge 2001,
p. 253-270.
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832 en 833 Code de Civil in 1961. Op grond van de gewijzigde bepalingen kon de eenmans-
ondernemer bij legaat of een wilsbeschikking het fonds de commerce inclusief het huurrecht
van een bedrijfsruimte nalaten aan een erfgenaam ter voortzetting van de onderneming,
ook als het fonds de commerce het aandeel van de erfgenaam in de nalatenschap oversteeg.

Volgens de Franse doctrine is de omvang van het fonds de commerce beperkt. Vorderingen,
contracten en schulden vallen niet onder het begrip fonds de commerce.

Voor de erkenning van het recht op de onderneming als vermogensrecht bieden het fonds
de commerce en de handelszaak steun in die zin dat deze rechtsfiguren ook voorwerp van
toebehoren zijn. Maar er zijn ook belangrijke verschillen tussen het recht op de onderne-
ming enerzijds en het fonds de commerce en de handelszaak anderzijds. Het fonds de
commerce en de handelszaak in Frankrijk en België zijn beperkt in omvang en omvatten
de goodwill in de zin van clientèle als afzonderlijk rechtsobject.72 Naar mijn mening is het
recht op de onderneming naar Nederlands recht niet beperkt in omvang. Alle vermogens-
rechten kunnen onder de omvang van het recht op de onderneming vallen. De reden is
dat de praktijk behoefte heeft aan de verpanding, overdracht, vruchtgebruik, beslag en
executie van het recht op de onderneming zoals die in het maatschappelijk verkeer voor-
komt, dat wil zeggen inclusief activa en passiva. De beperkte omvang van het fonds de
commerce en de handelszaak is naar mijn mening verder achterhaald. Het fonds de com-
merce en de handelszaak zijn eigenlijk alleen in omvang beperkt om de verpanding en
overdracht van het fonds de commerce en de handelszaak aan het begin van de twintigste
eeuw mogelijk te maken.

De verpanding van het fonds de commerce en de handelszaak, inclusief activa en passiva,
werd in Frankrijk en België enkel bemoeilijkt doordat de wet niet voorzag in de mogelijkheid
tot de rechtsovergang van passiva.73 De praktijk loste dit probleem op door in de bancaire
pandovereenkomsten voor de wijnhandelsondernemingen de handelsvoorraden van de
eenmansondernemer niet tot de omvang van het fonds de commerce te rekenen. Met het
uitzonderen van de handelsvoorraden van de omvang van het fonds de commerce is ook
de gedachte ontstaan om zowel bij de verpanding als de overdracht vorderingen, schulden
en rechtsbetrekkingen buiten de omvang te plaatsen.74 Twee argumenten droeg de literatuur

72 Zie voor de definiëring van de clientèle, en met name het onderscheid met het zogenaamde l’achalandage
paragraaf 6.4.

73 Zie in Nederland M. Polak, Handboek voor het Nederlandsche handelsrecht, Wolters Den Haag 1922, p. 113.
74 De Franse wetgever wees hiermee de Duitse rechtsleer die de overgang van met name schulden als voorwaarde

voor de bepaling van de aard van de eenmanszaak beschouwde af. M. Rotondi, Droit industriel et théorie
générale du fonds de commerce, in: Ann. Dr. nr. 125 1955, p. 134.
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hiervoor aan. Het eerste was de rechtszekerheid voor leveranciers en schuldeisers.75 Zij
kunnen niet geacht worden bij iedere transactie de registers te raadplegen op eventuele
verpandingen van het fonds de commerce. De tweede was de mogelijkheid tot misbruik
door de eenmansondernemer.76 De eenmansondernemer kan eenvoudig de rang van verhaal
van leveranciers en schuldeisers veranderen door een pandrecht te vestigen op het fonds
de commerce. Met het uitzonderen van vorderingen, schulden en rechtsbetrekkingen was
de angel uit de pandovereenkomst van het fonds de commerce.77

Het fonds de commerce en de handelszaak zijn inmiddels achterhaald, getuigt ook de
Belgische Wet inbreng en overdracht van een bedrijfstak en een algemeenheid.78 Sinds
1995 kent België de Wet inbreng en overdracht van een bedrijfstak en een algemeenheid.
Anders dan de handelszaak omvat de bedrijfstak in beginsel altijd alle activa en passiva
van de onderneming.79 Voorts is het thans zowel naar Frans als Belgisch recht mogelijk
om vorderingen, schulden en rechtsbetrekkingen behorende tot de onderneming over te
dragen.

4.4 Het recht op de onderneming is een vermogensrecht

In de voorgaande paragrafen besprak ik de inhoud van het recht op de onderneming als
rechtsobject en welke plichten de Nederlandse wetgever zelf de ondernemer oplegt. De
inhoud van het recht op de onderneming als rechtsobject bestaat uit de handelsnaam, de
goodwill, de algehele zeggenschap van de eenmansondernemer, de onderneming als
zodanig en wettelijke verplichtingen. De Nederlandse wetgever heeft de overdraagbaarheid
van de handelsnaam geregeld, de plicht tot inschrijving van de handelsnaam in het han-
delsregister en de civiele en fiscale administratieplicht en de exhibitieplicht.

De vraag moet worden beantwoord hoe dit recht in het BW kan worden gekwalificeerd.
De ondernemer kan zijn onderneming gelet op artikel 5:1 BW niet als eigendom duiden
omdat noch het recht op de onderneming noch de onderneming een zaak is in de zin van
artikel 5:1 BW. De stelling is daarom dat het recht op de onderneming een vermogensrecht
is in de zin van artikel 3:6 BW in verband met de verklarende en normatieve betekenis
voor de overdracht, overgang en executie daarvan en de vestiging van beperkte rechten
en beslag daarop. Deze stelling toets ik in deze paragraaf 4.4. Het recht op de onderneming

75 M. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1973, p. 105.
76 S. Gerbrandy, Zaken zijn zaken! Of niet?, rede VU, Tjeenk Willink Zwolle 1954, p. 29.
77 F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1973, p. 105-106.
78 R. Gary, La notions d’universalité de fait et d’universalité de droit, Paris 1932.
79 K. Selleslags, Inbreng en overdracht van een bedrijfstak en algemeenheid, Larcier Gent 2004, p. 20.
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kan op grond van artikel 5:1 BW geen voorwerp van eigendom zijn. Betekent dat dat het
recht op de onderneming daarmee niet handhaafbaar tegenover eenieder kan zijn? Het is
naar mijn opvatting belangrijk dat het recht op de onderneming handhaafbaar is tegenover
eenieder, omdat het recht op de onderneming benadrukt dat de rechtsbetrekkingen van
de eenmansondernemer met het recht op de onderneming als onderwerp zich kwalificeert
als een gerechtigdheid. In de praktijk spreekt de eenmansondernemer ook over de onder-
neming als zijn eigendom. Deze gerechtigdheid is de grondslag voor de verkrijgende een-
mansondernemer voor acties ter bescherming tegen inbreuken op de goodwill van het
recht op de onderneming en onrechtmatig gebruik van de handelsnaam. Maar een vermo-
gensrecht is als gezegd in het BW geen voorwerp van eigendom meer.80 Ik zal betogen dat
en hoe naar mijn mening het recht op de onderneming een vermogensrecht in de zin van
artikel 3:6 BW kan zijn en handhaafbaar is tegenover eenieder en daarmee inpasbaar is in
de huidige systematiek van het goederenrecht.

4.4.1 Het recht op de onderneming lijkt op het aandeel in de BV

Maar eerst bespreek ik hoe het recht op de onderneming lijkt op het aandeel in de vennoot-
schap. Het aandeel in de vennootschap is in het stelsel van het goederenrecht het voorwerp
van toebehoren. Door overdracht van het aandeel gaat de gerechtigdheid daarvan over op
de nieuwe aandeelhouder. Niet de onderneming in de vorm van een eenheid is dus het
rechtsobject bij een aandelenoverdracht, maar het aandeel zelf. In mijn opvatting lijkt het
recht op de onderneming op het aandeel in de vennootschap. Ook bij het recht op de
onderneming gaat de gerechtigdheid over. Het gaat bij het recht op de onderneming dan
om de volledige beheers- en beschikkingsmacht en het recht verstoken te blijven van
inbreuken op de handelsnaam en ongeoorloofd concurrerend gedrag.81

4.4.2 Inhoud van artikel 3:6 BW

De vraag is dus of het recht op de onderneming als vermogensrecht voldoet aan artikel 3:6
BW. Artikel 3:6 BW maakt onderdeel uit van het zogenaamde gesloten stelsel van het
goederenrecht. Het goederenrecht vormt in beginsel een gesloten stelsel. De functie van
het gesloten stelsel van het goederenrecht is volgens Struycken en Rank-Berenschot een
organisatorische.82 Dat betekent dat de regels van het goederenrecht van toepassing zijn

80 Th.F. de Jong, De structuur van het goederenrecht, dissertatie Nijmegen, Kluwer Deventer 2006, p. 8.
81 Zie paragraaf 4.2.
82 Th.H.D. Struycken, De numerus clausus in het goederenrecht, Kluwer Deventer 2007, p. 350-356; E.B. Rank-

Berenschot, Over de scheidslijn tussen goederen- en verbintenissenrecht, diss. Leiden, Kluwer Deventer 1992,
p. 335.
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op voorwaarde dat een subjectief recht voldoet aan de kenmerken van het begrip goed, in
dit geval de omschrijvingen van het begrip vermogensrecht.83 Het gesloten stelsel van het
goederenrecht dient dus om de rechtszekerheid, wetgevingseconomie en de didactiek te
bevorderen.84 De wetgever lijkt de vrijheid van uitleg van artikel 3:6 BW daarmee te hebben
beperkt tot de omschrijvingen die zijn genoemd in die bepaling.85 Artikel 3:6 BW bevat
drie omschrijvingen van vermogensrechten. Deze omschrijvingen zijn evenwel niet limi-
tatief.86 Dat wil zeggen, de omschrijvingen geven geen definities van vermogensrechten.87

Ze hebben slechts tot doel om rechten die vallen binnen de aangeduide categorie te duiden
als vermogensrecht. Bij gebrek aan een definitie in het BW (oud) bestond onzekerheid
over de kwalificatie van het begrip onlichamelijke zaak van onstoffelijke objecten. De
wetgever wenste de praktijk meer zekerheid te geven over wanneer sprake is van een ver-
mogensrecht, en verving artikel 555 BW (oud) door artikel 3:6 BW. In afwijking van het
BW (oud) omschreef deze bepaling drie soorten vermogensrechten.88 De omschrijvingen
in artikel 3:6 BW zijn overigens terug te vinden in een eerder werk van Scholten uit 1945.
Scholten beschrijft de criteria om vermogensrechten te kwalificeren.

‘Het is moeilijk een criterium aan te geven, waardoor het vermogensrecht zich
onderscheidt. Het zijn die rechten, die den mensch de economische middelen
verschaffen voor zijn bestaan noodzakelijk. Vgl. VON TUHR, Alg. Theil I, 314.
In het algemeen is het vermogensrecht op geld waardeerbaar, voor overdracht
en vererving vatbaar en kan ieder crediteur er zijn verhaal op uitoefenen. Is
echter eenmaal uitgemaakt, dat een recht in het algemeen tot de vermogens-
rechten behoort, dan zal in concreto ieder recht van dien aard daartoe gerekend
worden, ook al mist het een der genoemde eigenschappen. Vgl. het arrest HR
27 Febr 1942 nr 350, waarbij werd beslist dat een aan den kweeker verleende
teeltvergunning is een vermogensrecht, dat in het faillissement valt. Met name
zal ieder zakelijk recht vermogensrecht zijn, ook al heeft het object enkel waarde

83 Th.H.D. Struycken, De numerus clausus in het goederenrecht, Kluwer Deventer 2007, p. 350.
84 E.B. Rank-Berenschot, Over de scheidslijn tussen goederen- en verbintenissenrecht, diss. Leiden, Kluwer

Deventer 1992, p. 335.
85 Overigens is de complexe kwalificatie van vermogensrechten in het algemeen in het BW wel door de wet-

gever onderkend. Voor beperkte rechten en vorderingsrechten maakte de wetgever de kwalificatie niet
afhankelijk van het onzekere artikel 3:6 BW. In de parlementaire geschiedenis noemt de wetgever de beperkte
rechten en de vorderingsrechten uitdrukkelijk als vermogensrechten in de zin van artikel 3:6 BW. Dit volgt
ook expliciet uit artikel 3:83 lid 1 BW. Ook bepaalde hij in artikel 3:83 lid 3 BW dat andere rechten over-
draagbaar zijn als de wet dit bepaalt. In geval van intellectuele eigendomsrechten bepaalt de wet in vele
gevallen dat sprake is van een dergelijk artikel 3:83 lid 3 BW-geval.

86 MvA II, Parl. Gesch., p. 91.
87 MvA II, Parl. Gesch., p. 89.
88 MvA II, Parl. Gesch., p. 89.
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voor den eigenaar (brieven, haarlokken), al mist het dus geldwaarde. Vgl. H.L.
Drucker, R.M. VIII, I, SUYLING I, 43’89

Het huidig artikel 3:6 BW luidt: ‘Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een
ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te
verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stof-
felijk voordeel, zijn vermogensrechten.’

In het debat over het recht op de onderneming als rechtsobject is erop gewezen dat het
recht op de onderneming een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW is.90 Het recht
op de onderneming lijkt in ieder geval te voldoen aan twee van de drie omschrijvingen
van het vermogensrecht in artikel 3:6 BW. In de eerste plaats kan bepleit worden dat het
recht afzonderlijk of samen met een ander recht overdraagbaar is. De wet bepaalt niet dat
het recht op de onderneming als zodanig overdraagbaar is.91 Het recht op de onderneming
kan daarentegen wel op grond van de wet uitdrukkelijk samen met een ander recht over-
gedragen worden. Artikel 2 Hnw bepaalt dat de handelsnaam overdraagbaar is, maar
slechts in verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt gedreven. Schrijvers
zoals Scholten en Raaijmakers concluderen dat hieruit volgt dat het recht op de onderne-
ming samen met de handelsnaam overdraagbaar is.92

89 Asser/Scholten, Mr. C. Asser’s handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch recht. Zakenrecht, Tjeenk
Willink Zwolle 1945, p. 8.

90 M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 38.
91 Zie echter De Ruiter: ‘De laatste neemt overigens niet weg, dat, gelijk eveneens hiervoor betoogd, deze opzet

niet geslaagd kan worden genoemd, omdat – het worde hier in het kort herhaald – de genoemde artikelen
slechts de wijze van overdracht en van vestiging van beperkte rechten regelt, en niet deze overdracht of
vestiging mogelijk maakt. Voor de wens van de Kamer, ook de overdracht van de onderneming te regelen,
geldt in grote lijnen hetzelfde. Een bepaling, dat de onderneming als zodanig voor overdracht vatbaar is,
komt niet in het Ontwerp voor. Wel blijkt uit de Toelichting duidelijk, dat de ontwerper zich op het
standpunt stelde, dat een dergelijke overdracht mogelijk is, maar het is toch wel als een lacune te beschouwen,
dat dit niet, evenmin als voor de andere algemeenheden, in een bepaling is neergelegd’, J. De Ruiter,
Beschouwingen over de algemeenheid van goederen in het ontwerp-burgerlijk wetboek, Tjeenk Willink Zwolle
p. 134.

92 ‘Het verdient opmerking, dat de H.R., die de bij arresten op verzoekschriften meer gebruikten vorm volgt
van vereeniging met de conclusie van den Procureur-Generaal, zich daarbij tot één overweging beperkt en
diens tweede argument dat een handelszaak niet voor verkoop en levering vatbaar is ter zijde laat. Terecht.
Immers was dit oordeel reeds in 1916 – toen ook de H.R. het uitsprak – zeer betwistbaar, thans is het stellig
niet houdbaar’, zo schrijft Scholten in zijn korte noot onder het Gouda-arrest. Hij vervolgt: ‘De Handelsre-
gisterwet van 1918 en de Handelsnaamwet van 1921 onderstellen een eigendom van een handelszaak die
voor overdracht vatbaar is. Zie artt. 2, 8, 9, 10 en Wet Handelsregister en met name art. 2 2 der Wet op den
handelsnaam: “De handelsnaam … is vatbaar voor overdracht, doch slechts in verbinding met de handelszaak
die onder dien naam gedreven wordt”.’ Noot onder HR 31 december 1925, NJ 1926/374, p. 376; M.J.G.C.
Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 38-40.
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Ten tweede kan bepleit worden dat het recht op de onderneming ertoe strekt de rechtheb-
bende stoffelijk voordeel te verschaffen. De eenmansondernemer geniet namelijk winst
uit de onderneming. Een analogie kan worden getrokken met het vennootschapsrecht
waarin de aandeelhouder van een vennootschap dividend uitgekeerd krijgt uit de vennoot-
schap en waarbij het zogenaamde recht op winst en dividend als een stoffelijk voordeel
aangemerkt wordt.93 Een stoffelijk voordeel geniet de eenmansondernemer ook als hij zijn
onderneming verkoopt, verhuurt of in vruchtgebruik geeft. De eenmansondernemer krijgt
dan een koop- of huurprijs of een betaling voor het in vruchtgebruik geven van de onder-
neming. De verkrijgende eenmansondernemer, huurder of vruchtgebruiker verwerft de
volledige of beperkte zeggenschap over de onderneming en naast de zojuist besproken
winst uit de onderneming ook een inkomstenbron voor zijn salaris. Hij verkrijgt het
beschikkingsrecht over de eenmanszaak. Dat geldt ook in die situaties waarin een eenmans-
ondernemer besluit een onderneming over te nemen die niet winstgevend is of zelfs ver-
lieslatend is. Ook dan verwerft de eenmansondernemer de volledige of beperkte zeggenschap
en een – mager of wellicht gelet op de omstandigheden geen – salaris. Terwijl zeggenschap
verkrijgen niet kan worden aangemerkt als het verkrijgen van een stoffelijk voordeel, is
het verkrijgen van een inkomstenbron dat daarentegen wel voor de verkrijger, huurder en
vruchtgebruiker, terwijl de koop- of huurprijs of de vergoeding dat is voor de eenmanson-
dernemer. Ook nu kan een analogie met het vennootschapsrecht getrokken worden, omdat
de aandeelhouder in een kapitaalvennootschap evenals de eenmansondernemer met de
verkoop van een aandeel de koopprijs verwerft en de verkrijgende aandeelhouder de zeg-
genschap en het hierboven besproken recht op winst krijgt.94 Zo bezien past het recht op
de onderneming derhalve in twee van de drie omschrijvingen van artikel 3:6 BW.

Maar sinds enkele jaren neemt artikel 3:83 lid 3 BW een nog grotere plaats in binnen de
discussie in de literatuur over rechtsobjecten van artikel 3:6 BW. Onderzocht moet daarom
worden of erkenning van het recht op de onderneming als vermogensrecht op grond van
artikel 3:6 BW in strijd is met artikel 3:83 lid 3 BW. Ik behandel het debat rond artikel 3:83
lid 3 BW in de volgende paragraaf.

93 Asser/Maeijer & Kroeze 2-I, Rechtspersonenrecht. Deel I. De rechtspersoon, Wolters Kluwer Deventer 2015,
p. 810; Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II, Rechtspersonenrecht. Deel II. De naamloze en
besloten vennootschap, Kluwer Deventer 2009, p. 184.

94 Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II, Rechtspersonenrecht. Deel II. De naamloze en besloten
vennootschap, Kluwer Deventer 2009, p. 227.
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4.4.3 Open stelsel van rechtsobjecten in artikel 3:83 lid 3 BW

Struycken bespreekt in zijn dissertatie het gesloten stelsel van rechtsobjecten dat in arti-
kel 3:83 lid 3 BW wordt benadrukt. Hij wijst erop dat artikel 3:83 BW bepaalt dat slechts
‘eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten’ overdraagbaar zijn. Lid 3 zegt vervol-
gens: ‘Alle andere rechten zijn slechts overdraagbaar wanneer de wet dit bepaalt’. Uit het
systeem van de wet, waarvan artikel 3:83 BW deel uitmaakt, volgt volgens Struycken dat
er sprake is van een gesloten stelsel voor eigendom, beperkte rechten en andere rechten.95

Hij vindt dat uit de geslotenheid van het goederenrecht voor eigendom en beperkte rechten
volgt dat ook voor de voorwerpen daarvan en van andere rechten de geslotenheid van het
goederenrecht geldt. ‘De aard van het subjectieve recht wordt mede bepaald door de aard
van zijn subject en de aard van zijn object: het subjectief recht als samenstel van de drie
elementen, namelijk subject, object en de rechtsrelatie daartussen, bestaat in het rechtsver-
keer als eenheid. Het open dan wel gesloten stelsel betreft het subjectieve vermogensrecht
in zijn totaliteit, niet slechts een element daarvan.’96 Voor het recht op de onderneming
zou de visie van Struycken ertoe leiden dat het recht op de onderneming enkel kan worden
erkend bij een uitdrukkelijke grondslag in de wet.97

Artikel 3:83 lid 3 BW staat sinds enkele jaren ter discussie. Die discussie is aangezwengeld
door W. Snijders. Snijders verdedigde in 2002 dat artikel 3:83 lid 3 BW een open stelsel
voor vermogensrechten behelst. Volgens hem kent de wet een gesloten stelsel van eigendom
en beperkte rechten, maar geen gesloten stelsel van vermogensrechten op basis van arti-
kel 3:83 lid 3 BW.98 Alleen uit de tekst van de wet in artikel 3:83 lid 3 BW volgt een gesloten
stelsel van vermogensrechten. Hij wijst erop dat een gesloten stelsel van vermogensrechten
op basis van artikel 3:83 lid 3 BW echter niet in de parlementaire geschiedenis is besproken.
Nieuwe rechtsfiguren moeten in verband met de vrijheid van handel naar zijn mening ook
erkend worden buiten een uitdrukkelijke regeling in de wet om. De open formulering van
artikel 3:6 BW biedt de mogelijkheid nieuwe rechtsfiguren zonder uitdrukkelijke wettelijke
basis te kwalificeren als vermogensrechten. Snijders past, verwijzend naar onder meer HR
30 januari 1959,99 de Quint-Te Poel-methode toe. Deze methode houdt in dat voor de

95 T.H.D. Struycken, De numerus clausus in het goederenrecht, dissertatie Nijmegen, Kluwer Deventer 2007,
p. 109-119.

96 T.H.D. Struycken, a.w., p. 118.
97 Zie bijvoorbeeld Van der Steur. Zij verdedigt in het bijzonder voor de onderneming dat haar erkenning als

rechtsobject een uitdrukkelijke grondslag in de wet behoeft. J.C. van der Steur, Grenzen van rechtsobjecten,
Kluwer Deventer 2003, p. 203.

98 W. Snijders, De openheid van het vermogensrecht, in: De onderneming en 10 jaar nieuw Burgerlijk Recht,
Kluwer Deventer 2002, p. 27-58; W. Snijders, Ongeregeldheden in het vermogensrecht (I) en (II), in: WPNR
6607 en 6608 2005, p. 79-86 en 94-102.

99 HR 30 januari 1959, NJ 1959/548.
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erkenning van de nieuwe rechtsfiguur aangesloten moet worden bij wel in de wet geregelde
gevallen. Hij geeft aan dat de Quint-Te Poel-methode, die door de Hoge Raad is ontworpen
voor de verbintenissen uit artikel 3:83 lid 1 BW, analoog toepasbaar is op vermogensrechten
uit artikel 3:83 lid 3 BW.

Snijders stelde artikel 3:83 lid 3 BW ter discussie op het moment dat het NBW pas 10 jaar
was ingevoerd. De Jong ondersteunt in zijn dissertatie van 2006 de visie van Snijders. De
Jong betoogt dat de wet een gesloten stelsel geeft van de goederenrechtelijke rechten
eigendom en beperkte rechten, maar ook dat bij de bepaling van het object daarvan en
van andere goederenrechtelijke rechten zoals vermogensrechten ruimte moet worden
gelaten aan de ontwikkelingen in de praktijk.100

De complexe aard van het gesloten stelsel van vermogensrechten op basis van artikel 3:83
lid 3 BW blijkt als we de erkenning van het recht op de onderneming als vermogensrecht
bezien. Voor een open stelsel voor vermogensrechten op basis van artikel 3:83 lid 3 BW
is in ieder geval uit het oogpunt van het recht op de onderneming veel te zeggen.101 Dat is
niet alleen het geval omdat een ratio van artikel 3:83 lid 3 BW niet is gegeven door de
wetgever, maar ook omdat artikel 3:83 lid 3 BW strijdt met de uitdrukkelijke wens van de
wetgever om de onderneming door de literatuur en rechtspraak verder te laten ontwikke-
len.102 Bovendien kende het BW (oud) niet eenzelfde of soortgelijke bepaling als artikel 3:83
lid 3 BW.103

De ruimere vraag die men moet stellen, is of in geval van concrete rechtsfiguren de wet of
de aard van het recht zich verzet tegen overdracht. Moet de wet vóóraf uitdrukkelijk
bepalen wanneer een recht voor overdracht vatbaar is? Zoals De Jong verdedigt, is door
de inwisselbaarheid van stoffelijke objecten en rechten in artikel 3:1 BW bij vermogens-
rechten eenvoudig de aanduiding goederenrechtelijk te hanteren. Onstoffelijke objecten
zijn in artikel 3:6 BW volgens hem voorwerp van het goederenrechtelijk vermogensrecht.
Onstoffelijke objecten zijn als rechtsobject dan dus voorwerp van een subjectief recht van
een rechtssubject. De Jong werpt vervolgens de vraag op of dat dan ook betekent dat goe-
derenrechtelijke rechten overdraagbaar zijn zoals stoffelijke zaken. Hij beantwoordt die
vraag bevestigend. Goederenrechtelijke rechten staan volgens hem gelijk aan zakelijke

100 Th.F. de Jong, De structuur van het goederenrecht, dissertatie Groningen, Kluwer Deventer 2006, p. 169-
178.

101 W. Snijders, Ongeregeldheden in het vermogensrecht (I), in: WPNR 6607 2005, p. 80. Vgl. D.C.J.A. van
Engelen, Vermogensrechten op onstoffelijke goederen; overdraagbaarheid naar NBW, in: NJB 1991, p. 431.

102 Parl. Gesch. Inv. Boeken 3, 5, 6, p. 1026.
103 D.C.J.A. van Engelen, Vermogensrechten op onstoffelijke goederen; overdraagbaarheid naar NBW, in: NJB

1991, p. 431.
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rechten op stoffelijke objecten. Zakelijke rechten (dan wel eenvoudig ‘eigendom’) zijn dan
op grond van artikel 3:83 lid 1 BW ook zonder een uitdrukkelijke grondslag overdraagbaar.
De Jong verdedigt tot slot dat het vermogensrecht in artikel 3:6 BW net als het zakelijk
recht in artikel 5:1 BW een eigendomsrecht is.

Uiteraard gaat het mij – anders dan De Jong104 – om het recht op de onderneming. De
complexe aard van het gesloten stelsel blijkt als wij de voor ons onderwerp belangrijke
handelsnaam bezien. Is dit een ‘ander recht’ in de zin van artikel 3:83 lid 3 BW waarvan
artikel 2 Hnw uitdrukkelijk zegt dat het overdraagbaar is mits althans in verbinding met
de onderneming, die onder die naam wordt gedreven? Of mogen wij die bepaling, dat wil
zeggen artikel 2 Hnw, gebruiken voor de uitleg van artikel 3:6 BW (‘hetzij afzonderlijk
hetzij samen met een ander recht overdraagbaar is’) en concluderen dat het recht op de
onderneming overdraagbaar is omdat die, mits samen met haar handelsnaam, kan worden
overgedragen? Dat zou in elk geval de overdraagbaarheid van het recht op de onderneming
funderen indien die onder een handelsnaam aan het economische verkeer deelneemt.

Ik verdedig daarom het open stelsel voor vermogensrechten. Erkenning van nieuwe ver-
mogensrechten is in dit stelsel mogelijk als het nieuwe vermogensrecht aansluit bij wel in
de wet geregelde gevallen. Nu zou men kunnen tegenwerpen dat het kwalificatieprobleem
wordt omzeild door aan te sluiten bij zaken en nu in de wet geregelde gevallen die lijken
op dit recht. Men zou mij zelfs kunnen verwijten voorbij te gaan aan de vraag hoe in de
opzet van artikel 3:6 BW het object moet worden bepaald, juist nu wij zo sterk geneigd
blijven eigendom en het object daarvan te vereenzelvigen, wat de wetgever naar de mening
van De Jong zelfs deed met ‘zaken’ in artikel 3:1 BW, waar zijns inziens eigendom van
zaken is bedoeld.105 Het feit dat de wetgever definieert wat een vermogensrecht is, betekent
mijns inziens dat het doel van artikel 3:6 BW is om aan de hand van de genoemde of andere
algemene definities van vermogensrechten te komen tot categorieën waartoe specifieke
objecten behoren. Die gedachten sluiten aan bij het richtsnoer dat Snijders heeft geformu-
leerd voor de interpretatie van artikel 3:6 BW. Volgens hem moeten met betrekking tot
niet geregelde en nieuwe figuren niet de rechten als zodanig worden uitgebreid, maar moet
de oplossing worden gezocht in een ruimere toepassing op de objecten. Op die manier
vallen figuren binnen de reikwijdte van artikel 3:6 BW als zij passen in het systeem van de

104 Dat De Jong weinig oog heeft voor de onderneming blijkt in zijn passages over het aandeel in een
gemeenschap. Hij beschouwt de goederenrechtelijke verhouding van deelgenoten tot de gemeenschap als
gelijkwaardige eigendomsrechten op hetzelfde goed in plaats van aandelen in het eigendomsrecht op een
goed. Zijn beschouwing houdt echter geen rekening met de goodwill. Th.F. de Jong, De structuur van het
goederenrecht, Kluwer Deventer 2006, p. 179-185.

105 Th.F. de Jong, De structuur van het goederenrecht, Kluwer Deventer 2006, p. 164-165.
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wet en aansluiten bij wel in de wet geregelde gevallen,106 dat wil zeggen met toepassing van
de regel in het arrest Quint-Te Poel.107 Hij wijst er in de eerste plaats op dat de wet nergens
bepaalt dat vermogensrechten een uitdrukkelijke wettelijke basis behoeven.108 Ten tweede
stelt hij dat uit de erkenning van een vermogensrecht niet volgt dat sprake is van een
absoluut recht.109 In de derde plaats is het aan de wetgever om het ontstaan van een bepaalde
rechtsfiguur uit te sluiten.110 Of een subjectief recht kan worden aanvaard, is volgens Snijders
‘afhankelijk van die of dat recht in het stelsel van de wet past en aansluit bij de wel in de
wet geregelde gevallen’.111

Ik volg het door Snijders verdedigde open stelsel van rechtsobjecten. Door aan te sluiten
bij de ‘wel in de wet geregelde gevallen’-methode omzeil ik niet het kwalificatieprobleem
van artikel 3:6 BW. Het open stelsel van rechtsobjecten betekent voor de erkenning van
het recht op de onderneming als zelfstandig vermogensrecht niet dat ik op zoek ben naar
nieuwe rechten, maar naar aansluiting op wel in de wet geregelde gevallen voor de erkenning
van nieuwe objecten, zoals de domeinnaam, als onderwerp van een ‘goedelijk’ recht, zoals
Snijders en Rank-Berenschot dat noemen.112 Ook hun aanduiding ‘onlichamelijk goed’
past bij de vraag naar het recht op een onderneming. Ook afgaand op het open doel van
artikel 3:6 BW kan het recht op de onderneming derhalve gekwalificeerd worden als een
vermogensrecht, mits het aansluit op wel in de wet geregelde gevallen.

Erkenning van het recht op de onderneming als vermogensrecht op basis van de ‘wel in
de wet geregelde gevallen’-methode betekent wel dat ik aanvaard dat de gerechtigdheid
van de eenmansondernemer de grondslag is voor acties ter bescherming tegen inbreuken
op de goodwill van het recht op de onderneming en onrechtmatig gebruik van de handels-

106 W. Snijders, De openheid van het vermogensrecht, in: Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk recht, Kluwer
Deventer 2002, p. 27-58.

107 HR 30 januari 1959, NJ 1959/548.
108 W. Snijders, a.w., p. 39-40.
109 W. Snijders, a.w., p. 39-40.
110 W. Snijders, Ongeregeldheden in het vermogensrecht (I), in: WPNR 6607 2005, p. 81.
111 Snijders wijst hier op rechtsontwikkelingen die tot het aanvaarden van nieuwe rechtsfiguren in de rechtspraak

of in de wet hebben geleid. Hij wijst bijvoorbeeld op het afgescheiden vermogen van een commanditaire
vennootschap met één beherend vennoot, de opneming in de wet van contractuele figuren met werking
tegenover derden en het Quint-Te Poel-arrest. In een voetnoot wijst hij ook op de algemeenheid van goe-
deren en schulden. ‘De algemeenheid van goederen en schulden wordt niet in het BW geregeld, nu de
oorspronkelijke art. 3.1.1.11 en 3.4.2.9 de eindstreep niet hebben gehaald. Maar dat betekent niet dat deze
figuur uit ons recht is verdwenen. Men zie behalve art. 3:222 BW ook Parl. Boek 6, p. 933, waar art. 6:251
BW van toepassing wordt geacht op ten behoeve van een onderneming bedongen rechten in geval die
onderneming wordt overgedragen, elk onderdeel op de daarvoor voorgeschreven wijze.’ W. Snijders, De
openheid van het vermogensrecht, in: Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk recht, Kluwer Deventer 2002,
p. 29, 40 en 50.

112 H.J. Snijders & E.B. Rank-Berenschot, Goederenrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, nr. 25.
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naam tegenover eenieder. Deze op het eigendomsrecht gelijkende bescherming van de
gerechtigdheid van de eenmansondernemer stuit in het BW weliswaar op het beperkte
eigendomsrecht.113 Het eigendomsrecht is in het BW in artikel 5:1 BW strikt tot zaken
beperkt. Dat wil zeggen dat het eigendomsrecht in het BW alleen toebehoort aan zakelijk
gerechtigden. Zij hebben een absoluut recht op een zaak tegenover eenieder. Anderen dan
de eigenaar moeten zich onthouden van inbreuk op het eigendomsrecht. Het is de vraag
hoe het karakter van het recht op de onderneming zich verhoudt tot dit beperkte begrip
eigendomsrecht. Alvorens ik dit onderzoek in paragraaf 4.4.5, bespreek ik of het recht op
de onderneming op basis van de Quint-Te Poel-methode past in een open stelsel van
goederenrecht.

4.4.4 De Quint-Te Poel-methode

Op basis van het door Snijders en De Jong verdedigde open stelsel van rechtsobjecten kan
het recht op de onderneming op grond van artikel 3:6 jo. 3:83 lid 3 BW ook zonder een
uitdrukkelijke wettelijke grondslag een vermogensrecht zijn. Onlangs heeft de Hoge Raad
zich in het ING/Thielen q.q.-arrest gebogen over de erkenning van een rechtsfiguur zonder
een wettelijke grondslag als vermogensrecht binnen het wettelijk stelsel van rechtsobjecten.
Dit arrest ging over de mogelijkheid van erkenning van een assurantieportefeuille als ver-
mogensrecht.114 Dit arrest is van belang voor de erkenning van het recht op de onderneming
als vermogensrecht, omdat de assurantieportefeuille nauw verwant is aan het recht op de
onderneming. De Hoge Raad neemt tot uitgangspunt dat de desbetreffende assurantiepor-
tefeuille bestaat uit overeenkomsten en goodwill. De assurantieportefeuille vertoont
daarmee trekken van het recht op de onderneming. De Hoge Raad bepaalt dan dat het
wettelijk stelsel van rechtsobjecten uitgaat van individuele goederen, het zogenaamde
specialiteitsbeginsel. Hij bepaalt vervolgens dat een assurantieportefeuille niet als vermo-
gensrecht erkend kan worden, omdat een samenstel van overeenkomsten en goodwill geen
individueel goed is, ook al wordt een assurantieportefeuille zo in het economisch verkeer
beschouwd. Als het ING/Thielen q.q.-arrest toegepast wordt op het recht op de onderne-
ming, levert dat op dat het recht op de onderneming geen vermogensrecht zou kunnen
zijn.

De vraag is echter of de erkenning van het recht op de onderneming in strijd is met het
specialiteitsbeginsel. Flume heeft dit voor Duitsland, waar de vraag ook is gerezen,

113 Raaijmakers spreekt van het recht op eigendommelijk belang bij een onderneming. M.J.G.C. Raaijmakers,
Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 38.

114 HR 6 december 2019, NJB 2019/2785, JOR 2020/74 m.nt. A. Steneker en AA 20200571 m.nt. W.H. van
Boom.
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onderzocht.115 Aan het Duitse BGB ligt volgens de heersende leer het specialiteitsbeginsel
ten grondslag. Het specialiteitsbeginsel is volgens de heersende leer een civielrechtelijk
begrip. Flume stelt vast dat het civielrechtelijke stelsel van rechtsobjecten op basis van het
specialiteitsbeginsel een uitzondering is in het Duitse recht. In het Duitse handelsrecht
heeft de bestemmingsvrijheid van de ondernemer namelijk een zelfstandige en doorslag-
gevende betekenis voor de erkenning van de onderneming. De bestemmingsvrijheid
onderscheidt vermogens van natuurlijke personen van vermogens van ondernemers. Bij
vermogens van natuurlijke personen is geen bestemmingsvrijheid. Activa en passiva vormen
gezamenlijk het vermogen van een natuurlijke persoon door eigendom. Natuurlijke perso-
nen kunnen daarom maar één vermogen hebben.116 Naast het civielrechtelijke stelsel van
rechtsobjecten bestaat de overgangsleer van Von Savignys.117 Von Savignys onderscheidt
de stuksgewijze levering van de overgang van vermogens in een geheel. De overgangsleer
van Von Savignys is te vinden het Handelsgesetzbuch en Umwandlungsgesetz. Uit de
onderzoeksresultaten van Flume volgt dat de erkenning van de onderneming in een geheel
naar Duits handelsrecht mogelijk is, mits rekening wordt gehouden met de handelsrechte-
lijke aard van laatstgenoemd figuur in het privaatrecht. De onderneming strijdt volgens
Flume niet met het specialiteitsbeginsel.

Flume’s redenering volgend voor Nederland betekent dat het specialiteitsbeginsel niet van
toepassing is op het recht op de onderneming. Bovendien onderzoek ik het recht op de
onderneming als vermogensrecht en niet de onderneming. Het recht op de onderneming
wijkt niet in die zin af van andere rechtsobjecten dat zij een recht op meerdere objecten
is.118 Evenals bij andere rechtsobjecten is het recht voorwerp van overdracht. Naar mijn
opvatting is het recht op de onderneming net als een recht op een fiets of een recht op een
brood et cetera een enkelvoudig rechtsobject. In geval van een zaak in de zin van artikel
3:2 BW spreekt de wet van het eigendomsrecht, en bij vermogensrechten in de zin van
artikel 3:6 BW gaat het om de rechthebbendheid. In het taalgebruik wordt die relatie
gelijkgesteld met het object. Men zegt: ‘Ik koop een fiets’. Men bedoelt dan: ‘ik koop het
eigendomsrecht op een fiets’. Ik volg daarom voor de kwalificatie van het recht op de
onderneming de door Snijders verdedigde Quint-Te Poel-methode.

De vraag is dus of het recht op de onderneming op grond van de Quint-Te Poel-methode
aansluit bij de wel in de wet geregelde gevallen. Zoals ik in paragraaf 4.2 heb besproken

115 J.W. Flume, Vermögenstransfer und haftung, De Gruyter Recht Berlin 2008, p. 32.
116 C. Aubry en C. Rau, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae, Marchal et Billard 1917,

p. 305.
117 F.C. von Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Bd. III Berlin 1840, p. 8 e.v.
118 In gelijke zin E. Dewitte, Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht, dissertatie Leuven, Intersentia Ant-

werpen 2017, p. 249-250, met verwijzing naar toepasselijke Franse wetteksten ten bewijze hiervan.
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wordt het recht op de onderneming als rechtsobject deels al wettelijk geregeld. Het gaat
dan om de handelsnaam in artikel 2 Hnw, de inschrijving daarvan in het handelsregister
in artikel 5 sub b Hrgw 2007, de onderneming in het geschrapte artikel 3.1.1.11 ONBW
en de diverse andere wettelijke verplichtingen die de wetgever de ondernemer oplegt. In
1954 wijst ook de wetgever in de Toelichting op het ontwerp van artikel 3.1.1.11 ONBW
hierop.119 Hij wijst onder meer op artikel 2 Hnw, maar ook op artikel 101 Fw. In artikel 101
Fw is bepaald dat de curator bevoegd is goederen te vervreemden, indien en voor zover
de vervreemding noodzakelijk is ter bestrijding der kosten van het faillissement, of de
goederen niet dan met nadeel voor de boedel bewaard kunnen blijven. In het arrest Nieuw
Plancius uit 1937 is de vervreemdingsbevoegdheid geplaatst in het kader van de doorstart
van de onderneming.120 Vóór het Nieuw Plancius-arrest werd aangenomen dat de curator
in de periode volgend op het faillissement slechts bevoegd was om de onderneming te
bewaren, dat wil zeggen voort te zetten. In het Nieuw Plancius-arrest bepaalt de Hoge
Raad dat de curator het recht heeft de onderneming going concern over te dragen,
onderdelen daarvan kan overdragen of kan besluiten de onderneming tijdelijk zelf voort
te zetten met het oog op een doorstart. Sinds die tijd is de wet uitgebreid met het vruchtge-
bruik op de onderneming in artikel 3:222 BW, het testamentair bewind over de onderne-
ming in artikel 4:160 lid 2 sub c BW en de overgang van voorrechten bij schuldoverneming
ter uitvoering van de overdracht van een onderneming in artikel 6:157 lid 3 BW. Uit al
deze bepalingen volgt naar mijn mening dat het recht op de onderneming aansluit bij de
wel in de wet geregelde gevallen. Ik ga op artikelen 3:222 BW, 4:160 lid 2 sub c BW en
6:157 lid 3 BW kort nader in.

Artikel 3:222 lid 1 BW regelt voor het recht op de onderneming als rechtsobject dat bij het
vruchtgebruik op de onderneming niet de bruto-opbrengst van de onderneming aan de
vruchtgebruiker toekomt, maar louter de winst. Op grond van lid 1 van deze bepaling kan
de hoofdgerechtigde verlangen dat de vruchtgebruiker de schulden van de onderneming
voldoet uit de tot het vruchtgebruik behorende goederen. In artikel 3:222 lid 1 BW regelt
de wet niet alleen voor het vruchtgebruik op de onderneming, maar ook voor de nalaten-
schap of een andere soortgelijke algemeenheid de voldoening van de schulden van de
onderneming door de vruchtgebruiker uit de tot het vruchtgebruik behorende goederen.
Artikel 3:222 lid 1 BW treedt in de plaats van artikel 845 BW (oud).121 Deze bepaling regelde
al de betaling van de schulden behorend bij een goed door de vruchtgebruiker. In het BW

119 Toelichting Meijers op het ONBW, Boek 3, p. 170: ‘Toch kan steeds minder in het burgerlijk recht de
betekenis van het begrip: onderneming of handelszaak, worden ontkend. Door de Merkenwet, de Handels-
registerwet en de Handelsnaamwet is zij reeds als rechtsbegrip erkend. Na eerst in het fiscale recht te zijn
erkend, vindt men het begrip thans ook zijn plaats toegekend in de burgerlijke rechtspraak.’

120 HR 23 augustus 1937, NJ 1938/9 (Nieuw Plancius).
121 Parl. Gesch. Boek 3, p. 677.
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is artikel 3:222 lid 1 BW de enige in de wet noodzakelijke bepaling ter regeling van het
vruchtgebruik op de onderneming. De overige rechten en plichten van de vruchtgebruiker
van een onderneming blijken volgens de wetgever uit de algemene bepalingen van het
vruchtgebruik.122 De grondslag van het vruchtgebruik op de onderneming is daarom niet
zozeer artikel 3:222 BW, als wel de algemene regeling van het vruchtgebruik en het goede-
renrecht, in het bijzonder Titel 3.4 BW in de wet. Uit artikel 3:222 BW blijkt weer dat de
onderneming een algemeenheid van goederen en schulden is en dat het recht op de
onderneming zich kwalificeert als een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW, omdat
de wetgever zelf erkend dat er op het recht op de onderneming een vruchtgebruik kan
worden gevestigd. De eenmansondernemer is gerechtigd het recht op de onderneming als
eenheid daarmee te bezwaren.

Bij een constructie als het vruchtgebruik op de onderneming past dat een hoofdgerechtigde
erop mag vertrouwen dat de vruchtgebruiker niet de opbrengst uit de onderneming
spendeert zonder vooraf de schulden te voldoen. De Hoge Raad bepaalde dit al in zijn
arrest uit 1941, waarin wordt gesteld dat ‘de burgerlijke wetgeving omtrent vruchtgebruik
van onderneming geen bijzondere regeling bevat, doch aannemelijk is, dat de vruchtge-
bruiker, die ingevolge het bepaalde in artikel 803 B.W. bij de uitoefening van zijn recht
moet zorgen, dat de in vruchtgebruik bezeten zaak in stand blijft, geen aanspraak heeft op
de bruto-opbrengst van het bedrijf, maar slechts op de zuivere winst daarvan met inacht-
neming van afschrijvingen overeenkomstig goed koopmansgebruik op de door hem in
vruchtgebruik bezeten en in het bedrijf aangewende zaken’.123 Een goed koopman bepaalt
de winst uit de onderneming door aftrek van de schulden van de opbrengst. Met andere
woorden: de vruchtgebruiker moet rekening houden met de algemeenheid van goederen
én schulden die de onderneming is.

Bij de constructie van het vruchtgebruik op de onderneming splitst het recht op de
vruchten – oftewel het recht op de winst – zich af van de gerechtigdheid op de onderneming
als zodanig. De hoofdgerechtigde behoudt de gerechtigdheid op de onderneming, de
vruchtgebruiker het recht op de vruchten.124 De vestiging van een vruchtgebruik op de
onderneming en enkele vragen daaromtrent behandel ik in hoofdstuk 6. Belangrijk op
deze plek is de vaststelling dat het recht op de onderneming als vermogensrecht in de zin

122 Parl. Gesch. Boek 3, p. 676: ‘De algemene voor vruchtgebruik geldende regels en de elders voor een onder-
neming gegeven voorschriften bepalen voldoende, welke rechten en verplichtingen van een zodanige
vruchtgebruik zijn:…’.

123 HR 15 januari 1941, NJ 1941/908.
124 Zie over de beschikkingsbevoegdheid van de hoofdgerechtigde en de vruchtgebruiker uitgebreid V. Twee-

huysen, Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht, dissertatie Nijmegen, Wolters Kluwer 2016, p. 53-56.
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van artikel 3:6 BW en de onderneming als algemeenheid van goederen en schulden aansluit
bij het in artikel 3:222 BW geregelde vruchtgebruik op de onderneming.125

Tweehuyzen merkt op dat de wet geen vruchtgebruik op de onderneming als algemeenheid
van goederen en schulden kent, maar louter een vruchtgebruik op afzonderlijke objecten.
Zij redeneert dat het BW geen algemeenheid van goederen en schulden heeft willen
invoeren en artikel 3:222 BW niets bepaalt over de algemeenheid van goederen en schulden
als rechtsobject, maar enkel de toerekening van de schulden aan de algemeenheid regelt.126

Maar zoals eerder in paragraaf 2.3 besproken zijn uit het BW slechts de rechtsgevolgen
van de algemeenheid van goederen en schulden geschrapt. De algemeenheid van goederen
en schulden heeft zijn betekenis behouden, in het bijzonder voor het vruchtgebruik op de
onderneming zoals Tweehuyzen de facto erkent.127 De opvatting van Tweehuyzen is
eigenlijk alleen gebaseerd op de stuksgewijze vestigingswijze in het Ontwerp-NBW.128

Omdat de vestiging van het vruchtgebruik op de algemeenheid van goederen en schulden
in het Ontwerp-NBW stuksgewijze geschiedde, komt zij tot de conclusie dat er sprake is
van een vruchtgebruik op afzonderlijke objecten. Daarmee gaat zij echter voorbij aan het
feit dat het vestigen van een vruchtgebruik op de onderneming wel degelijk mogelijk is op
basis van de huidige wet, terwijl de stuksgewijze levering nog tijdens de parlementaire
behandeling in 1971 werd geschrapt voor een nog nader te onderzoeken regeling.129

Artikel 4:160 lid 2 sub c BW bepaalt voor het recht op de onderneming als rechtsobject
dat testamentair bewind betrekking kan hebben op een onderneming. De wet bepaalt dat
de bewindvoerder in geval van bewind over de onderneming het bewind en zijn benoeming
doet inschrijven in het handelsregister, tenzij bij de instelling van het bewind anders is
bepaald. In het kader van zijn bedrijfsopvolging kan de eenmansondernemer naast een
vruchtgebruik op de onderneming ook bepalen dat na zijn overlijden een bewindvoerder
het testamentair bewind over zijn onderneming heeft. Raaijmakers wijst erop dat uit arti-
kel 4:160 lid 2 sub c BW voortvloeit dat het recht op de onderneming een vermogensrecht
is en de onderneming een algemeenheid van goederen en schulden.130 De wetsgeschiedenis

125 Parl. Gesch. Boek 3, p. 676: ‘Ook een algemeenheid van goederen kan in vruchtgebruik worden gegeven.
Vooral het vruchtgebruik van een nalatenschap komt herhaaldelijk voor, maar ook bij een onderneming
is een vruchtgebruik mogelijk.’

126 V. Tweehuysen, a.w., p. 57.
127 V. Tweehuysen, a.w., p. 56. ‘Art. 3:222 BW is van toepassing op de onderneming, nalatenschap en “soort-

gelijke algemeenheden”. Na het voorgaande moge duidelijk zijn dat het hierbij moet gaan om algemeenheden
van goederen die niet alleen goederen, maar ook schulden omvatten. Art. 3:222 BW ziet dus op een alge-
meenheid van goederen.’

128 V. Tweehuysen, a.w., p. 56.
129 Zie paragraaf 2.3 en paragraaf 6.2.1.
130 M.J.G.C. Raaijmakers, Bewind over (het recht op) een onderneming in het nieuwe erfrecht, in: Trust en

onderneming, Boom Juridische uitgevers Den Haag 2003, p. 43-45.
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zelf is zwijgzaam op dit punt, wat op zich niet verbazend hoeft te zijn nu het bewind niet
is geregeld in de wet. De onderneming is bij het testamentair bewind in artikel 4:160 lid 2
sub c BW een algemeenheid van goederen en schulden waarop een vermogensrecht rust,
omdat deze als going concern aan de bewindvoerder ter beschikking wordt gesteld. Zo
schrijft Raaijmakers:131 ‘Bij aanvang van het bewind dient de bewindvoerder ingevolge art.
4:160 BW zo spoedig mogelijk een beschrijving op te maken van het onder bewind gestelde
recht op de onderneming. Daartoe kan hij niet volstaan met actualisering van de gegevens
zoals die blijken uit de door de erflater met betrekking tot diens onderneming bijgehouden
administratie (art. 3:15a BW en art. 52 AWR) naar de datum waarop het bewind aanvangt.
Nu het gaat om het recht op de onderneming moet ook de waarde dáárvan (in het “privé”-
vermogen van de erflater) blijken want juist daarin komt immers de good- of badwill tot
uitdrukking.’ Voor een uitgebreide uiteenzetting van de rechten en verplichtingen van de
bewindvoerder verwijs ik naar Raaijmakers.

Artikel 6:157 lid 3 BW regelt voor het recht op de onderneming als rechtsobject de overgang
van aan de schuld verbonden voorrechten van de schuldeiser. Deze voorrechten van de
schuldeiser op bepaalde goederen gaan volgens dit lid niet teniet door overgang van de
schuld aan de toetredende schuldenaar, als de overgang plaatsvindt ter uitvoering van de
overdracht van een onderneming waartoe ook het goed waarop het voorrecht rust, behoort.
Oorspronkelijk kende artikel 6:157 BW in het Ontwerp-NBW geen derde lid, maar dit is
in het Ontwerp-NBW opgenomen als gevolg van een artikel van Schoordijk in het WPNR.132

Schoordijk beklaagde zich erover dat in de memorie van antwoord een regeling in Boek
6 BW is toegezegd voor de gevolgen van de overgang van de algemeenheid van goederen
in verband met de schulden, maar een regeling tot dusverre ontbrak. Hij merkte op dat
de ratio van het tenietgaan van een voorrecht op bepaalde zaken bij overgang van de schuld
in artikel 6:157 BW is dat het goed niet meer toebehoort aan het vermogen van de vervreem-
dende schuldenaar.133 Hij achtte het onredelijk dat als de onderneming inclusief de schulden
overgaat, een voorrecht op bepaalde zaken tenietgaat. Omdat de onderneming als geheel
aan de verkrijgende schuldenaar is gaan behoren, vond hij het redelijk dat de schuldeiser
zijn voorrecht op bepaalde zaken behoudt, omdat deze als onderdeel van de algemeenheid
van goederen en schulden ook zijn meegegaan. De wetgever besloot daarop een derde lid
toe te voegen aan artikel 6:157 BW. Wederom vinden we in dit geval met name voor de
onderneming als de algemeenheid van goederen en schulden, aansluiting bij het wel in de
wet geregelde artikel 6:157 lid 3 BW. De wetgever neemt helaas de gelegenheid niet te baat

131 M.J.G.C. Raaijmakers, a.w., p. 44.
132 Parl. Gesch. Boek 6, p. 583.
133 H.C.F. Schoordijk, Overgang van vorderingen en schulden naar het GewijzigdOntwerp vanwet Boek 6NBW,

in: WPNR 5361 1976, p. 596.
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om de overgang van de schulden, vorderingen en contracten als gevolg van de overdracht
van het recht op de onderneming als zodanig te regelen. Volgens de memorie van antwoord
heeft de wetgever daarover nagedacht, maar oordeelt hij dat een zodanige overgang als
gevolg van de overdracht van het recht op de onderneming onvoldoende rekening houdt
met het geval dat partijen niet de bedoeling hebben om schulden, vorderingen of contracten
over te laten gaan.134 Dit brengt meer verwarring dan verheldering. Het niet overgaan van
schulden, vorderingen en contracten met de overdracht van het recht op de onderneming
is niet in het belang van de schuldeiser, schuldenaar of wederpartij en behoort daarom als
uitzondering op de regel gezien te worden. Ik kom op de overgang van schulden, vorderin-
gen en contracten als gevolg van de overdracht van het recht op de onderneming terug in
paragraaf 5.4.

Sinds de schrapping van artikel 3.1.1.11 ONBW is er tot slot een tendens in de literatuur
om aan het ondernemingsbegrip in de hierboven genoemde wettelijke bepalingen geen
rechtsobjectiviteit meer toe te kennen. De schrapping betekent volgens sommigen dat de
onderneming in de bepaling over het vruchtgebruik op de onderneming geen rechtsobject
meer is. Tegen deze opvatting pleiten naar mijn mening twee argumenten. Ten eerste
baseren deze wettelijke gevallen over de onderneming hun grondslag voor de kwalificatie
van de onderneming tot rechtsobject niet op artikel 3.1.1.11 ONBW. Artikel 3.1.1.11
ONBW had slechts tot doel de rechtsgevolgen van de algemeenheid van goederen en
schulden te codificeren, niet het rechtskarakter.135 Ten tweede is artikel 3.1.1.11 ONBW
niet geschrapt omdat de onderneming geen rechtsobject was. Dat blijkt onder meer uit
het feit dat de artikelen 3:222, 4:160 lid 2 sub c en 6:157 lid 3 BW niet uit het ontwerp
werden gehaald. Als de wetgever had gevonden dat de onderneming geen rechtsobject
was, zou het een logische stap zijn geweest het vruchtgebruik op de onderneming en het
testamentair bewind over de onderneming te schrappen.

Daarmee kom ik tot de conclusie dat het recht op de onderneming aansluit bij de in de
wet geregelde gevallen en daarom op grond van artikel 3:6 jo. 3:83 lid 3 BW past in een
open stelsel van goederenrecht en kwalificeert als een vermogensrecht in de zin van arti-
kel 3:6 BW.

134 Parl. Gesch. Boek 6, p. 573.
135 Zie paragraaf 2.3.
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4.4.5 Karakter van het recht op de onderneming als vermogensrecht

De vraag is nog hoe het karakter van het recht op de onderneming als vermogensrecht
zich verhoudt tot het beperkte begrip eigendomsrecht van artikel 5:1 BW. Het vermogens-
recht in de zin van artikel 3:6 BW is als gezegd geen voorwerp van eigendom en dus niet
handhaafbaar tegenover een onbepaald groep personen.136 Bij de invoering van het NBW
is het eigendomsrecht op de onlichamelijke zaak geschrapt en het vermogensrecht inge-
voerd. Meijers heeft het vermogensrecht dogmatisch gezien op hetzelfde niveau geplaatst
als de zaak.137 In Meijers’ opzet kan het vermogensrecht dus geen voorwerp van eigendom
zijn. Voor intellectueel eigendomsrechten, die vermogensrechten zijn, heeft Meijers een
bijzondere categorie gecreëerd. Deze vermogensrechten worden wel als voorwerp
beschouwd. Intellectuele eigendomsrechten worden ook wel aangeduid als bijzondere
eigendomsrechten, omdat ze handhaafbaar zijn tegenover een onbepaalde groep personen.

In de literatuur zijn nog andere, ondersteunende, argumenten genoemd waarom het recht
op de onderneming geen vermogensrecht is. Scholten stelde, en recent aangevuld door De
Jong,138 dat een vermogen naar oud-recht geen zaak in de zin van oud-artikel 555 BW kan
zijn.139

‘Het vermogen is de som van de aan iemand toekomende vermogensrechten
(zaken), niet zelf weder een zaak, d.w.z.: de beschikking over een vermogen is
nooit anders dan een beschikking van de op dat oogenblik in dat vermogen
aanwezige rechten. SUYLING V, 56. Men neemt dat ook aan voor bepaalde
deelen van het vermogen, die als één geheel worden beschouwd, zoo een nala-
tenschap. Een eenheid, een nieuwe zaak, wordt deze, althans volgens de meest
gebruikelijke opvattingen, naar ons recht niet. Al laat de wet in eenig opzicht
toe, dat een hoeveelheid bij elkaar behoorende rechten te zamen als één worden
behandeld (zoo bij de opvordering van een erfenis, art. 881 B.W.), daaruit volgt
nog niet, dat de behandeling ook overigens kan worden doorgevoerd. Vgl.
OPZOOMER-GOUDEKET III, 106, Meijers in deel IV dezer Handleiding,
234.’140

136 Th.F. de Jong, De structuur van het goederenrecht, dissertatie Groningen, Kluwer Deventer 2006, p. 177.
Zie ook bijvoorbeeld de opvatting van A-G Rank-Berenschot in haar conclusie bij HR 6 december 2019,
NJB 2019/2785, JOR 2020/74 m.nt. A. Steneker en AA 20200571 m.nt. W.H. van Boom (ING/Thielen q.q.).

137 Zie artikel 3:1 BW.
138 Th.F. de Jong, De structuur van het goederenrecht, dissertatie Groningen, Kluwer Deventer 2006, p. 155-

156.
139 De Jong gaat hierbij niet uit van het recht op de onderneming, maar van de onderneming zelf.
140 Asser-Scholten, Mr. C. Asser’s handleiding tot de beoefening van hetNederlandsch burgerlijk recht. Zakenrecht,

Tjeenk Willink Zwolle 1945, p. 8.
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De Jong vult aan dat het recht op de onderneming ook geen vermogensrecht kan zijn,
omdat dit in strijd is met het in de wet verankerde adagium dat ieder persoon slechts één
vermogen kan hebben.141 Artikel 3:276 BW is hier een voorbeeld van.142 Een splitsing van
het vermogen in een privévermogen en een zaaksvermogen is daarom volgens hem
onmogelijk.

‘Als we stellen dat het vermogen de emanatie van de persoon is, dan kan daar-
mee niets anders bedoeld zijn dan dat het vermogen de keerzijde van ons per-
soonsbegrip is. Dat beeld impliceert dat elk persoon een corresponderend
vermogen heeft en, omgekeerd, dat bij elk vermogen een corresponderende
persoon hoort. Een persoon kan in die voorstelling slechts één vermogen
‘hebben’. Als ‘vermogensrechtelijke emanatie’ van de persoon, staat het ‘vermo-
gen’ voor de totale verzameling van rechten die iemand op enig moment heeft.
Daarbij past niet een tweedeling zoals Van Gerven voor bijvoorbeeld zelfstandige
ondernemers en beroepsbeoefenaren mogelijk acht. Beschikt een beroepsbeoe-
fenaar over een dergelijk ‘afgescheiden vermogen’, dan zullen we strikt genomen
voor dat vermogen een corresponderende (rechts)-persoonlijkheid moeten
aannemen. Een vermogen wordt in ons recht niet beschouwd als een goederen-
rechtelijk voorwerp dat vatbaar is voor beschikkingen. Goederenrechtelijke
rechten zijn te onderscheiden van het vermogen dat ze samen vormen. Daarom
is een vermogen ook niet voor te stellen als het voorwerp van toebehoren.’143

Bij de vraag of het recht op de onderneming een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6
BW is, speelt naar mijn mening zoals gezegd de handelsnaam een belangrijke rol. De
handelsnaam is een belangrijk element van het recht op de onderneming en zijn onlosma-
kelijk verband met de onderneming wordt in de Handelsnaamwet geregeld, zoals we in
dit hoofdstuk zagen. Die handelsnaam moet op grond van artikel 5 sub b Hrgw 2007
ingeschreven worden in het handelsregister. De handelsnaam is daardoor, zoals besproken,
beschermd tegen inbreuken door eenieder. De vraag is of, gelet op het beperkte begrip
eigendomsrecht, in Nederland net als in §§ 22, 25 en 28 van het Duitse HGB en in Frankrijk
en België aan de handelsnaam een fundamentele en brede betekenis kan worden toegekend

141 Th.F. de Jong, De structuur van het goederenrecht, dissertatie Groningen, Kluwer Deventer 2006, p. 155-
156. Zie ook uitdrukkelijk in België W. van Gerven, Beginselen van Belgisch Privaatrecht I, Algemeen Deel,
Standaard Antwerpen 1973 en W. Goossens, Ontstaansgeschiedenis, rechtsaard en kenmerken van de han-
delszaak, in: H. Cousy, B. Tilleman en A. Benoit-Moury (red.), De handelszaak, Die Keure Gent 2001, p. 14-
15.

142 Dit artikel bepaalt dat tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt, een schuldeiser zijn vordering op
alle goederen van zijn schuldenaar kan verhalen.

143 Th.F. de Jong, De structuur van het goederenrecht, dissertatie Groningen, Kluwer Deventer 2006, p. 155-
156.
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voor de erkenning van het recht op de onderneming als vermogensrecht dat handhaafbaar
is tegenover een onbepaalde groep personen. Ik breng nogmaals in herinnering dat het
mij hierbij gaat om het recht op de onderneming, zodat het hierboven genoemde argument
dat een vermogen geen voorwerp van toebehoren kan zijn of ieder persoon slechts één
vermogen kan hebben, niet van toepassing is.144

Schmidt onderzocht voor Duitsland de handhaafbaarheid van de onderneming als
rechtsobject tegenover een onbepaalde groep personen vanuit het perspectief van de
regeling van de handelsnaam in de wet. Hij onderzocht daarbij in het bijzonder of de
partijautonomie zich ertegen verzet dat schulden en contracten door overdracht van de
onderneming overgaan. Schmidt verdedigt dat met de handelsnaam in het rechtsverkeer
in werkelijkheid niet de onderneming wordt bedoeld, maar de ondernemer die rechtsdrager
is van de activa en passiva behorend tot de onderneming.145 Door de gebonden overdracht
van de handelsnaam met de onderneming is gewaarborgd dat de handelsnaam ook bij
overdracht verbonden blijft met de onderneming. Conceptueel gaan in het bijzonder
schulden en contracten over op de verkrijgende eenmansondernemer omdat ze gebonden
zijn aan de ondernemer die daarvan rechtsdrager is.146 Door overdracht van de onderneming
verkrijgt de eenmansondernemer dan de hoedanigheid van ondernemer die rechtsdrager
is van de activa en passiva behorend tot de onderneming. Toegepast op het recht op de
onderneming naar Nederlands recht is, bezien vanuit Schmidts perspectief, het recht op
de onderneming als goederenrechtelijk recht niet in strijd met de partijautonomie.

In mijn optiek is het recht op de onderneming een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6
BW. Het recht op de onderneming reken ik tot dezelfde categorie als intellectuele eigen-
domsrechten die geen voorwerpen van eigendomsrechten zijn, maar wel handhaafbaar
zijn tegenover een onbepaalde groep personen. Ik onderscheid daarbij de vraag of de
overdracht van het recht op de onderneming ook daadwerkelijk leidt tot de overgang van
tot de onderneming bestemde activa en passiva en dus van invloed is op de rechten van
derden. Deze vraag onderzoek ik in hoofdstukken 5 en 6.

144 Th.F. de Jong, De structuur van het goederenrecht, dissertatie Groningen, Kluwer Deventer 2006, p. 155-
156. Zie ook uitdrukkelijk in België W. van Gerven, Beginselen van Belgisch Privaatrecht I, Algemeen Deel,
Standaard Antwerpen 1973 en W. Goossens, Ontstaansgeschiedenis, rechtsaard en kenmerken van de han-
delszaak, in: H. Cousy, B. Tilleman en A. Benoit-Moury (red.), De handelszaak, Die Keure Gent 2001, p. 14-
15.

145 ‘Das durch die Firma identifizierte Rechtssubjekt ist zwar der Unternehmensträger, aber die Firma als
Unternehmensname dokumentiert die Zuweisung aller unter der Firma begründeten Rechte, Pflichten und
Rechtsverhältnisse zum Unternehmensbereich und bestätigt bei Vertragsschlüssen zugleich, dass es sich
um Handelsgeschäfte i.S. von § 343 HGB handelt.’ K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag 2014,
p. 420.

146 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 256-257.
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4.5 Conclusie

In dit hoofdstuk leidde ik de kwalificatie van het recht op de onderneming af uit artikel 3:6
BW en de in de wet geregelde gevallen van vermogensrechten. Naar analogie van het
Quint-Te Poel-arrest komt het er bij de vraag of sprake is van een nieuw rechtsobject op
aan of de figuur past in het systeem van de wet en aansluit bij de wel in de wet geregelde
gevallen. Ik meen dat dat het geval is bij het recht op de onderneming als rechtsobject.
Flexibiliteit in het stelsel van goederenrecht is onontbeerlijk. Tot die noodzaak van flexibi-
liteit voert ook artikel 3:6 jo. 3:83 lid 3 BW dat door een cirkelredenering in het midden
laat wanneer sprake is van een overdraagbaar vermogensrecht. Daarbij moet de eenmans-
zaak onderscheiden worden van het recht op de onderneming, van belang voor de goodwill,
en de onderneming zelf. Het recht op de onderneming kwalificeert als een vermogensrecht
in de zin van artikel 3:6 BW. Het recht op de onderneming valt qua karakter in dezelfde
categorie als intellectuele eigendomsrechten, die strikt genomen geen voorwerpen van
eigendom zijn maar wel handhaafbaar zijn tegenover een onbepaalde groep personen.
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5 Overdracht van het recht op de

onderneming

5.1 Inleiding

In hoofdstuk 4 is het recht op de onderneming gekwalificeerd als een vermogensrecht in
de zin van artikel 3:6 BW. Onduidelijk is nog of overdracht van, vestiging en beslag op,
executie en overgang van het recht op de onderneming mogelijk is. De centrale vraag in
dit hoofdstuk is: wat is het gevolg van het vastgestelde vermogensrecht bij overdracht van
het recht op de onderneming?1 In dit hoofdstuk beperk ik mij tot de overdracht. De vestiging
en beslag op, executie en overgang van het recht op de onderneming komen in hoofdstuk 6
aan bod. Met het antwoord op deze vraag ben ik, op de bespreking van de vestiging en
beslag op, executie en overgang van het recht op de onderneming na, op het sluitstuk
gekomen van mijn hypothese dat de eenmansondernemer een recht heeft op de onderne-
ming. Uit het systeem van de Nederlandse wet volgt in elk geval dat vermogensrechten
vatbaar zijn voor overdracht.2 Ik onderzoek in dit hoofdstuk, in lijn met de conclusie van
hoofdstuk 4, de overdracht van het recht op de onderneming.

Zoals in hoofdstuk 1 van deze studie al werd aangehaald, stelde de minister in 2007 bij de
behandeling van het inmiddels ingetrokken Oud-Wetsvoorstel Personenvennootschappen
dat overdracht van en vruchtgebruik op de onderneming in een geheel niet mogelijk was.3

Hij meende dat verpanding van de onderneming op grond van de wet niet mogelijk is en
beroept zich hiervoor op artikel 3:228 jo. 3:84 BW op grond waarvan verpanding alleen
mogelijk is voor goederen die vatbaar zijn voor overdracht. Hij vult aan dat artikel 3:222
BW waarin het vruchtgebruik op de onderneming is geregeld, niet voor overeenkomstige
toepassing in aanmerking komt, omdat een regeling van de executie van de verpande
onderneming ontbreekt in de wet. Overdracht van de onderneming in een geheel acht hij

1 In hoofdstuk 2 kwam het gevolg en de betekenis van de vermogensrechtelijke duiding van de onderneming
kort aan bod. Zie paragraaf 2.6. In dit hoofdstuk sta ik bij dit gevolg uitgebreid stil.

2 Voorbeelden zijn de levering van goederen in artikel 3:89 tot en met 3:95 BW, de verpanding van goederen
in artikel 3:227 BW, het conservatoir en executoriaal beslag op goederen in artikel 430 e.v. Rv en de omvang
van het faillissement en het verlies van het beheer en de beschikking van de schuldenaar in artikel 20 en 23
Fw.

3 EK 2006/07, Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek, 28746, nr. E, p. 2.
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niet mogelijk, omdat de levering van de afzonderlijke onderdelen voor de overgang van
de onderneming vereist is.4

Ik vind het standpunt van de minister onduidelijk bij gebrek aan een uiteenzetting over
het begrip ondernemer in de wet en over de handels- en civielrechtelijke ontwikkeling
daarvan. Ik constateer dat de opmerking van de minister ook geen betrekking heeft op het
recht op de onderneming. In het bijzonder noemt de minister niet de inschrijfplicht van
de eenmansondernemer in de Handelsregisterwet en de administratie- en exhibitieplicht
in de artikelen 3:15i en 3:15j BW. In hoofdstuk 3 besprak ik dat uit het ingevoerde begrip
ondernemer in de Hrgw 2007 de bescherming door de wet van die hoedanigheid voortvloeit,
en uit de ingevoerde administratie- en exhibitieplicht in artikelen 3:15i en 3:15j BW de
wettelijke erkenning van de afzondering en bestemming door de eenmansondernemer
van een deel van zijn vermogen tot de onderneming.5 De minister rept met geen woord
over deze bepalingen, noch over de betekenis van het afgezonderde en bestemde onderne-
mingsvermogen.

De minister gaf in dit verband ook geen uiteenzetting over de algemeenheid van goederen
en schulden. Dit is, zoals A-G Wuisman concludeert bij het IJsseloevers Notarissen-arrest,6

een in de Nederlandse wet bekende rechtsfiguur is, hetgeen onder meer in het wetsontwerp
voor de onderneming in artikel 3.1.1.11 ONBW tot uitdrukking kwam. De wetgever liet
bij de schrapping van artikel 3.1.1.11 ONBW in 1983 de rechtsontwikkeling van de
onderneming nog nadrukkelijk aan de praktijk over.7 Ik vraag mij af op basis van welk
argument de minister tot de conclusie komt dat overdracht en verpanding van het recht
op de onderneming op grond van artikel 3:228 jo. 3:84 BW niet mogelijk is? Op basis
waarvan meent de minister dat artikel 3:222 BW over het vruchtgebruik op het recht op
de onderneming bij de kwalificatie van het recht op de onderneming niet van overeenkom-
stige toepassing kan zijn? Is de in de wet bekende algemeenheid van goederen en schulden
niet een argument waarom artikel 3:222 BW van overeenkomstige toepassing kan zijn bij
de kwalificatie van het recht op de onderneming? Waarom is de algemene regeling van de
executie in het Wetboek van Rechtsvordering niet van toepassing op de verpanding en
executie van het recht op de onderneming?8 De minister erkent bij de behandeling van
het Oud-Wetsvoorstel Personenvennootschappen dat het mogelijk is om in een koopover-

4 De minister wijst op artikel 3.4.2.9 lid 2 ONBW waarin de afzonderlijke levering voor de algemeenheid van
goederen en schulden was geregeld.

5 Zie paragraaf 3.4.3.
6 Conclusie Wuisman bij HR 8 juli 2011, NJ 2013/256 m.nt. Hijma, JOR 2012/312 m.nt. Biemans, AA 2012/118

m.nt. Raaijmakers/Bouichi.
7 Parl. Gesch. Inv. Boeken 3, 5, 6, p. 1026.
8 Zie artikelen 711 Rv en 474bb lid 1 Rv.
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eenkomst een gehele onderneming te verkopen.9 Maar de minister laat na te melden dat
dat volgens sommige schrijvers ook in goederenrechtelijke zin mogelijk is.10 Wat is vervol-
gens de inhoud en betekenis van de verbintenis tot overdracht en verpanding van het recht
op de onderneming? Volgt uit deze verbintenis het recht en de plicht tot non-concurrentie
door de overdrager?11 Waarom kan het recht op de onderneming niet in een geheel worden
geleverd? Weegt hierbij niet mee dat, zoals de wetgever in de Toelichting op het Ontwerp-
NBW vermelde, de onderneming met de rechtspersoon gemeen heeft dat zij een eenheid
is ondanks de wisseling van onderdelen?12

De vraag blijft wat het gevolg is van de vaststelling dat het recht op de onderneming een
vermogensrecht is bij overdracht, overgang, verpanding en vruchtgebruik op en beslag en
executie van datzelfde recht op de onderneming. Die vraag valt uiteen in een aantal in dit
hoofdstuk te behandelen deelvragen: Is overdracht van het recht op de onderneming
mogelijk en hoe wordt het recht op de onderneming geleverd en welke handelingen zijn
daarvoor nodig (paragraaf 5.2)? Heeft overdracht in de ons omringende landen werking
tegenover derden en zo ja, in welke mate (paragraaf 5.3)? En heeft overdracht in Nederland
werking tegenover derden (paragrafen 5.4, 5.5 en 5.6)? In paragraaf 5.7 volgt de conclusie
dat het gevolg van de vaststelling dat het recht op de onderneming een vermogensrecht is
dat bij overdracht in mijn visie dit recht in een rechtshandeling overgaat. In hoofdstuk 6
zal ik de verpanding van, het vruchtgebruik op, de executie of beslag van het recht op de
onderneming behandelen, en ook het recht op de onderneming bij overlijden of huwelijk.

5.2 Overdraagbaarheid en levering

De problematiek van de overdracht van het recht op de onderneming in een geheel speelt
zich af rondom de vraag of door overdracht en levering in een rechtshandeling van het
recht op de onderneming ook de activa en passiva behorend tot de onderneming kunnen
overgaan. In geval van koop van het recht op de onderneming beogen partijen primair het
recht op de onderneming in volle omvang onder de gevoerde handelsnaam, met de daaraan
verbonden goodwill maar ook met het ondernemersrisico te doen overgaan van de verkoper
op de koper, zodat de laatste daarop volledig rechthebbende wordt en zich als zodanig ook
in het handelsregister moet inschrijven. Derden kunnen op de hoogte geraken van de koop

9 EK 2006/07, Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek, 28746, nr. E, p. 2.
10 Bijvoorbeeld G.M.G.H. Russel, De onderneming in het privaatrecht, A.H. Kruyt Amsterdam 1919;

F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1970; M.J.G.C. Raaijmakers,
Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017.

11 Zie paragraaf 4.2.2.
12 Toelichting Meijers op het ONBW, Boek 3, p. 170.
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door die inschrijving en mogen zelfs op de juistheid van de gegevens in het handelsregister
afgaan.13 Het voornaamste probleem is echter dat schulden en contracten dogmatisch
gezien geacht worden te zijn verbonden aan de persoon van de schuldenaar.14 De overname
van schulden en contracten is op grond van de wet daarom enkel met toestemming van
de schuldeiser dan wel met medewerking van de contractspartij mogelijk.

De heersende leer in de huidige handboeken is – in lijn met de beantwoording van de
Kamervragen door de minister – dat overdracht van het recht op de onderneming stuks-
gewijs dient plaats te vinden.15 De vraag naar de overdracht van het recht op de onderne-
ming in een geheel heeft, na een radiostilte in de literatuur, opnieuw op belangstelling
kunnen rekenen. Raaijmakers en Verstappen hebben zich gefocust op de diverse mogelijk-
heden op basis waarvan de overdracht in een geheel mogelijk gemaakt kan worden.16

Raaijmakers oppert het toepassen van de restbepaling 3:95 BW op de levering van het recht
op de onderneming in een rechtshandeling.17 Verstappen verdedigt de invoering van de
overdracht onder algemene titel van het vermogen als geheel.18 Noodzakelijk acht hij
daarbij dat de wetgever beschermingsmaatregelen voor derden invoert zoals bij de fusie-
en splitsingswetgeving.

Ik zal in dit hoofdstuk onderzoeken of de restbepaling 3:95 BW inderdaad, zoals Raaijma-
kers stelt, op de levering van het recht op de onderneming in een rechtshandeling kan
worden toegepast.19 Het onderwerp van de titel tot overdracht is dan dus het recht op de
onderneming. Het recht op de onderneming is ook het onderwerp van de titel voor overgang
van activa en passiva behorend tot de onderneming door overdracht en levering van het
recht op de onderneming in een rechtshandeling. Ik roep in herinnering dat ik hierbij doel
op het – door afzondering en bestemming tot stand gekomen – recht op de onderneming

13 Dit volgt uit HR 3 februari 1984, NJ 1984/386.
14 Zie paragraaf 5.4.5.
15 Zie de inleiding van dit hoofdstuk.
16 Molenaar en Van Oven concludeerden nog dat levering in strikte zin van het recht op de onderneming niet

mogelijk is, tenzij men daaronder ‘zijn plaats ontruimen, opdat de verkrijger deze inneme’ verstaat. Met
name Raaijmakers bewijst het tegendeel. F. Molenaar, Orde op zaken, Tjeenk Willink Zwolle 1966, p. 58;
J.C. van Oven, De goodwill in het privaatrecht, preadvies Broederschap der Notarissen Groningen 1953,
p. 40-42.

17 M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 53.
18 L.C.A. Verstappen, Overdracht onder algemene titel, in: M.J.G.C. Raaijmakers en L.C.A. Verstappen

Onderneming en overdracht onder algemene titel, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’, Tjeenk Willink
Deventer 2002, p. 160-169.

19 Ik wijs op het IJsseloevers Notarissen-arrest waarin de overdracht van een notarissenpraktijk per overdrachts-
protocol, oftewel akte, geschiedde. HR 8 juli 2011, NJ 2013/256 m.nt. Hijma, JOR 2012/312 m.nt. Biemans,
AA 2012/118 m.nt. Raaijmakers/Bouichi. De niet uitdrukkelijk behandelde vraag in dat arrest is of de
overdracht van een notarissenpraktijk in een geheel per akte goederenrechtelijk mogelijk is.
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in volle omvang. Tot het recht op de onderneming behoren geen feitelijkheden.20 Ik roep
in herinnering dat het gaat om het recht op de onderneming als going concern. Het recht
op de onderneming lijkt daarmee op het aandeel in een vennootschap. Als gezegd kan de
wisseling van de ondernemer bij derden bekend zijn door raadpleging van het handelsre-
gister, waarin de nieuwe eenmansondernemer zich verplicht moet inschrijven. Model 1
zoals opgenomen in de Bijlage illustreert in dit verband hoe een koopovereenkomst van
een recht op de onderneming kan worden uitgewerkt. Bewerkstelligt de overdracht van
het recht op de onderneming de overgang van de activa en passiva behorend tot de
onderneming? Aan de opvatting van Verstappen besteed ik aandacht in paragraaf 5.6.

Alvorens ik in de paragrafen 5.4, 5.5 en 5.6 inga op de werking tegenover derden van de
overdracht en levering in een rechtshandeling van het recht op de onderneming, bespreek
ik de mogelijkheid van overdracht en levering in een rechtshandeling van het recht op de
onderneming in de relatie tussen de vervreemdende eenmansondernemer en verkrijgende
eenmansondernemer.

Ik zal in dit hoofdstuk het onderscheid aanhouden tussen het rechtsgevolg van de overdracht
van het recht op de onderneming in een rechtshandeling voor de vervreemdende en ver-
krijgende eenmansondernemer en de werking van de overdracht in een geheel tegenover
derden. Zoals ik zal bespreken brengt naar mijn mening het feit dat overdracht en levering
in een rechtshandeling van het recht op de onderneming, inclusief activa en passiva, tussen
partijen mogelijk is, nog niet noodzakelijkerwijs mee dat, vanuit het perspectief van derden,
de overgang van activa en passiva door overdracht en levering in een rechtshandeling van
het recht op de onderneming daadwerkelijk werking heeft. Ik bespreek in deze paragraaf
eerst de mogelijkheid van overdracht en levering van het recht op de onderneming in een
rechtshandeling in de relatie tussen de vervreemdende en verkrijgende eenmansonderne-
mer. In de paragrafen 5.3 tot en met 5.6 behandel ik de werking tegenover derden van de
overdracht en levering van het recht op de onderneming in een rechtshandeling.

5.2.1 Overgang van het recht op de onderneming in een geheel als onderdeel
van de nalatenschap kan. Overdracht ook!

Uit het in hoofdstukken 1 tot en met 4 besproken debat in de literatuur over de inpassing
van de eenmanszaak in het stelsel van het privaatrecht volgt dat er geen discussie meer is
over de verbintenisrechtelijke vatbaarheid van het recht op de onderneming voor over-
dracht. De erkenning van de overdracht van het recht op de onderneming in een geheel

20 Anders F. Molenaar, Orde op zaken, Tjeenk Willink Zwolle 1966, p. 4 en 26-27.
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was volgens enkelen in het verbintenissenrecht niet mogelijk, maar inmiddels wordt deze
overdracht in het verbintenissenrecht algemeen aanvaard. Het recht op de onderneming
kan dus in verbintenisrechtelijke zin rechtens onderwerp zijn van overdracht.

Maar ook in goederenrechtelijke zin valt veel te zeggen voor de vatbaarheid van het recht
op de onderneming voor overdracht. De vatbaarheid van het recht op de onderneming
voor overdracht vloeit in de huidige wet voort uit haar overgang in een geheel als onderdeel
van de nalatenschap. Het recht op de onderneming kan thans, als onderdeel van de nala-
tenschap, in een geheel overgaan. Uit artikel 3:80 lid 2 BW vloeit de overgang van het recht
op de onderneming in een geheel als onderdeel van een nalatenschap of huwelijksgemeen-
schap voort.21 Hoe dogmatisch verklaard kan worden dat het recht op de onderneming in
een geheel als onderdeel van een nalatenschap of huwelijksgemeenschap over kan gaan,
terwijl datzelfde recht bij de overdracht en levering niet als een geheel overgaat en geleverd
kan worden, blijft te beantwoorden. Het antwoord kan naar mijn mening niet zijn dat een
nalatenschap en huwelijksgemeenschap op grond van de wet in een geheel overgaat, met
inbegrip van het recht op de onderneming, en bij overdracht en levering hiervan van
overgang van rechtswege geen sprake kan zijn. Een nalatenschap en huwelijksgemeenschap
gaan weliswaar van rechtswege over, maar de omvang van het vermogen dat op grond van
artikel 3:80 lid 2 BW overgaat, is niet bepaald en de wet zondert sommige goederen uit.22

De overdracht en levering van het recht op de onderneming kan, na inschrijving in het
handelsregister van de verkrijgende eenmansondernemer, op grond van het Damen/Geho-
arrest aan derden worden tegengeworpen. In het arrest Damen/Geho van 1984 behandelt
de Hoge Raad de vraag of derden op de inschrijving in het handelsregister mogen afgaan
bij het aangaan van transacties.23 De HR bepaalt dat aan derden die van de onjuiste
inschrijving onkundig zijn, niet de onjuistheid van de inschrijving in het handelsregister
kan worden tegengeworpen, ook wanneer deze niet vertrouwd heeft op het handelsregister
maar pas na de transactie het handelsregister heeft geraadpleegd. De HR wijst daarbij op
het belang van het handelsverkeer.24 Uit het arrest Damen/Geho vloeit het nut en de

21 Zie L.C.A. Verstappen, Rechtsopvolging onder algemene titel, dissertatie Nijmegen, Kluwer Deventer 1996,
p. 445-447; L.C.A. Verstappen en M.J.A. van Mourik, Nederlands vermogensrecht bij scheiding. Deel B,
Kluwer Deventer 2014; M.J.A. van Mourik, De onderneming in het nieuwe huwelijksvermogensrecht, disser-
tatie Nijmegen, Tjeenk Willink Zwolle 1970; M.J.A. van Mourik, Onderneming en erfrecht, oratie Leiden,
Tjeenk Willink Zwolle 1975.

22 Bijvoorbeeld het recht van vruchtgebruik gaat niet onder algemene titel over bij overlijden, zie artikel 3:203
lid 2 BW. Zie uitgebreid L.C.A. Verstappen, Rechtsopvolging onder algemene titel, dissertatie Nijmegen,
Kluwer Deventer 1996, p. 157-160 en 371-389.

23 HR 3 februari 1984, NJ 1984/386, RvdW 1984, 3, AA 1984, 412 m.nt. Van Schilfgaarde (Damen/Geho).
24 R.o. 3.2.
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noodzaak voort het wettelijk kader aldus aan te passen aan de bescherming van derden en
de ondernemer tot de overdracht van het recht op de onderneming.

5.2.2 Werking tegenover derden

Discussie is er in de literatuur ook over het rechtsgevolg van de vatbaarheid van het recht
op de onderneming voor overdracht. In de uitleg van het huidige begrip vermogensrecht
staat volgens de heersende leer nog niet zonder meer vast dat de verkrijger naast het recht
op de onderneming ook de daartoe behorende activa en passiva heeft verworven, dat wil
zeggen dat alle activa, kwalitatieve rechten en plichten, vergunningen en zo meer ook
overgedragen en geleverd zijn.25 Raaijmakers heeft verdedigd dat met de overdracht en
levering van het recht op de onderneming ook de overgang van de activa en passiva,
behorend tot die onderneming, is bewerkstelligd.26 Huizink heeft bij dit standpunt vraag-
tekens gezet: ‘Maar wat dan de positie van partijen na het tekenen van de akte met
betrekking tot de verschillende vermogensonderdelen is, blijft voor mij ongewis.’27 Kunnen
alle ‘losse’ activa en passiva behorend tot de onderneming in een handeling met het recht
op de onderneming overgedragen en geleverd worden? Of had Meijers gelijk en kunnen
zij slechts afzonderlijk overgedragen en geleverd worden, met dien verstande dat bij de
levering van de hoofdonderdelen van de algemeenheid van goederen en schulden de gehele
onderneming is overgegaan?

Naar mijn mening dient rekening gehouden te worden met het rechtsgevolg van de – in
paragraaf 5.2.1 vastgestelde – vatbaarheid van het recht op de onderneming voor overdracht
in de relatie tussen de vervreemdende en de verkrijgende eenmansondernemer Het
rechtsgevolg van de vatbaarheid van het recht op de onderneming voor overdracht is de
overgang van dat recht – inclusief alle activa en passiva – op de verkrijgende eenmanson-
dernemer.28 Dit rechtsgevolg treedt bij de overdracht van het recht op de onderneming
pas in na levering van dat recht op de onderneming. In de volgende paragraaf behandel
ik de vraag of, en zo ja, hoe levering van het recht op de onderneming in een rechtshandeling
plaatsvindt. Voor de positie van de verkrijgende eenmansondernemer betekent de over-
dracht van het recht op de onderneming dat deze in zijn relatie tot de vervreemdende
eenmansondernemer rechthebbende is geworden van het recht op de onderneming

25 Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV, Vermogensrecht algemeen. Deel IV. Algemeen Goederenrecht, Wolters
Kluwer Deventer 2013, p. 67.

26 M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 53-54.
27 J.B. Huizink, De onderneming in het goederenrecht, in: Met recht (Raaijmakers-bundel), Kluwer Deventer

2009, p. 211.
28 De vraag of activa en passiva door overdracht en levering in een rechtshandeling van het recht op de

onderneming daadwerkelijk overgaan, behandel ik in paragraaf 5.4.
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inclusief alle activa en passiva. Als de vervreemder na overdracht en levering van het recht
op de onderneming failliet gaat, valt dit recht op de onderneming niet in de failliete boedel
van de vervreemder.

Gaat de vervreemder voor overdracht en levering failliet, dan valt het recht op de onderne-
ming wel in de failliete boedel van de vervreemder. Het rechtsgevolg van de vatbaarheid
van het recht op de onderneming voor overdracht treedt in dit geval niet in. De curator
wordt dan op grond van artikel 68 Fw belast met het beheer en de vereffening van onder
meer het recht op de onderneming. De eenmansondernemer is door de faillietverklaring
beschikkingsonbevoegd over het recht op de onderneming (artikel 23 Fw).

Uit de overgang van het recht op de onderneming door overdracht en levering volgt dat
ik het rechtsgevolg van de overdracht van het recht op de onderneming onderscheid van
de daadwerkelijke werking van diezelfde overdracht of overgang tegenover derden. Meer
precies maak ik onderscheid tussen de overdracht en levering van het recht op de onder-
neming enerzijds en de problematiek van de al dan niet overdraagbare activa of passiva
in de relatie tot derden anderzijds.29 Die activa en passiva kunnen uiteraard van belang zijn
voor (het behoud van) de going concern-waarde van een onderneming.

Naar mijn opvatting kan de vraag of met het recht op de onderneming alle activa en passiva
zijn overgegaan alleen beantwoord worden door een onderscheid te maken tussen de
werking van de overdracht tussen partijen en de werking tegenover derden. De verkrijgende
eenmansondernemer verwerft op grond van de overdracht en levering van het recht op
de onderneming in zijn verhouding tegenover de vervreemdende eenmansondernemer het
recht op de onderneming inclusief alle activa en passiva.

Gaat de vervreemder voor overdracht van het recht op de onderneming failliet, dan treedt
het rechtsgevolg niet in en verandert er niets in de positie van derden tegenover de ver-
vreemder. Is de vervreemdende eenmansondernemer niet failliet of gaat hij pas na over-
dracht van het recht op de onderneming failliet, dan is de verkrijgende eenmansondernemer
rechthebbende geworden en treedt het rechtsgevolg van de overdracht van het recht op
de onderneming wel in. In dat geval rijst de vraag of de overdracht of overgang tegenge-
worpen kan worden aan derden zoals schuldeisers, leveranciers, werknemers et cetera.
Zijn de schulden, rechten, contracten, vorderingen, arbeidscontracten, vergunningen,
huurverplichtingen et cetera ook overgegaan op de verkrijgende eenmansondernemer?

29 Anders artikel 3.1.1.11 ONBW. De overdraagbaarheid van arbeidsovereenkomsten en lastgeving tezamen
met de onderneming werd als een rechtsgevolg van de erkenning van de algemeenheid van goederen en
schulden beschouwd. Toelichting Meijers op het ONBW, Boek 3, p. 171.
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Heeft de overdracht van het recht op de onderneming werking tegenover derden? Ik
bespreek deze vragen in paragrafen 5.3 tot en met 5.6.

5.2.3 Levering per onderhandse akte

De vraag is of, en zo ja hoe, de levering van het recht op de onderneming in een geheel
kan plaatsvinden. De stuksgewijze levering van de heersende leer is in belangrijke mate
gestoeld op één bepaling in het Ontwerp-NBW: artikel 3.4.2.9 ONBW. Over de reden
waarom de stuksgewijze levering werd ingevoerd, is de Toelichting op het Ontwerp-NBW
summier.30 Er staat slechts dat de algemeenheid van goederen noch een rechtspersoon
noch ‘een uit afzonderlijke bestanddelen gevormd bijzonder goed’ is.31 Een aanwijzing
waarom de stuksgewijze levering van de onderneming in het Ontwerp-NBW is ingevoerd
vindt men naar mijn mening in het boek Algemene begrippen van het burgerlijk recht van
wetsontwerper Meijers.32

In dat boek trekt Meijers een vergelijking tussen de onderneming en de nalatenschap. Bij
beide rechtsfiguren werpt Meijers de vraag op of sprake is van een zelfstandig object van
rechten of één afzonderlijk object.33 Meijers onderzoekt deze vraag door te zoeken naar
de eenheidsgedachte voor de onderneming en de nalatenschap in de regelingen in afzon-
derlijke rechtsstelsels. Hij komt tot de conclusie dat de levering van de onderneming op
dezelfde wijze plaatsvindt als bij de koop van een nalatenschap. Deze levering vindt
stuksgewijs plaats in afwijking van de overdracht bij een vennootschap.

‘Doordat veelal de nalatenschap of de handelszaak niet een zelfstandig objekt
van rechten is en niet als één afzonderlijke zaak kan geleverd worden, het aan-
deel daarin echter wel, verkrijgt men de eigenaardige toestand, dat wie de
nalatenschap of de handelszaak koopt zich de afzonderlijke zaken moet laten
leveren, wie echter alle aandelen koopt hetzelfde resultaat verkrijgt door het
zich laten leveren van de aandelen. Bij de overdracht van het bedrijf van een
naamloze vennootschap neemt men in de praktijk voortdurend beide handels-
wijzen naast elkaar waar.’34

30 Toelichting Meijers op het ONBW, Boek 1-4, p. 224.
31 Toelichting Meijers op het ONBW, Boek 1-4, p. 224.
32 E.M. Meijers. Algemene begrippen van het burgerlijk recht, Universitaire Pers Leiden 1948, p. 136-143.
33 E.M. Meijers, a.w., p. 139 en 141.
34 E.M. Meijers, a.w., p. 143.
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De analogie tussen de nalatenschap en de onderneming lijkt dus in Meijers’ optiek ook te
gelden voor wat betreft de wijze van levering.35 Omdat voor de onderneming de eenheids-
gedachte nog te weinig is doorgevoerd in de rechtsstelsels, dient de levering van de
onderneming stuksgewijs plaats te vinden, is de gedachte. Hetzelfde geldt voor de koop
van een nalatenschap.

Maar betekent de gelijkenis tussen de nalatenschap en de onderneming voor wat betreft
hun aard – het zijn beide rechtsobjecten – wel dat de levering op gelijke wijze moet worden
vastgesteld? Dient men ook voor de levering niet uit te gaan van het recht op de onderne-
ming dat geleverd moet worden? Het aandeel in een vennootschap wordt ook in een
rechtshandeling geleverd. Ook Meijers noemt een verschil tussen de levering van de
onderneming en het aandeel in een vennootschap eigenaardig. Bovendien geschiedt de
overgang van de onderneming in de ons omringende landen wel in een geheel.36

Daarnaast is artikel 3.4.2.9 ONBW geschrapt. Toch is het erkennen van de levering in een
rechtshandeling van het recht op de onderneming niet zo eenvoudig. Voor de wijze van
levering van het recht op de onderneming komt in de wet alleen de restbepaling 3:95 BW,
dat levering per akte voorschrijft, in aanmerking. Op grond van de wetsgeschiedenis wordt
de toepassing van artikel 3:95 BW door sommigen echter enkel mogelijk geacht in gevallen
waarbij levering conform artikelen 3:89 tot en met 3:94 BW niet kan plaatsvinden omdat
de eigenaar geen bezit heeft over het goed. Is de toepassing van artikel 3:95 BW beperkt
tot de gevallen genoemd in de wetsgeschiedenis?

‘Hoewel de wat cryptische redactie van artikel 3:95 BW op het eerste gezicht
de suggestie kan wekken dat op grond van dit artikel ook andere goederen dan
bedoeld in art. 3:89-94 BW door middel van een akte kunnen worden geleverd,
is deze restbepaling blijkens de wetsgeschiedenis in de wet gekomen met het
oog op het geval dat levering van een door art. 3:89-94 BW bestreken goed niet
mogelijk is op de aldaar voorgeschreven wijze. Als voorbeeld daarvan kan men
denken aan een eigenaar die de hem ontstolen auto niet in de feitelijke macht
van een verzekeraar kan brengen door bezitsverschaffing (art. 3:90 lid 1 BW),
nu dat bezit hem door de diefstal is ontnomen. In dat geval vindt levering plaats
op de in art. 3:95 BW bedoelde manier.’37

35 Instemmend H.P.J.M. Coebergh, Het nieuwe B.W. en de “Handelszaak”, in: WPNR 1953, p. 6. ‘Dit neemt
niet weg dat het complex in bepaalde opzichten als een “zaak” kan worden beschouwd, bijv. bij verkoop
van een handelszaak (eigenlijk een contract sui generis). De vergelijking met de erfenis dringt zich hier op.
Men kan wel een erfenis en bloc verkopen, maar niet leveren.’

36 Zie paragraaf 5.3.
37 G.H.G.M. van Berkel, Verpanding van verzekeringsportefeuilles anders belicht, in: TvI 2011/29.
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Als de beperkte toepassing van artikel 3:95 BW gevolgd zou worden, betekent dat in geval
van onstoffelijke zaken zoals het recht op de onderneming dat enkel de wetgever een
autonomie heeft op de introductie van de verhandeling van deze nieuwe rechtsobjecten.
Het zou een gesloten stelsel voor de verhandeling van deze rechtsobjecten betekenen.
Tegen de vermeende beperkte toepassing van artikel 3:95 BW pleit zijn veelvuldige toepas-
sing in de rechtspraak voor de levering van onstoffelijke objecten. In de literatuur bestaat
dan ook veel verdeeldheid over de aard van artikel 3:95 BW.38 Menigeen verdedigt de
opvatting dat artikel 3:95 BW het karakter heeft van een restbepaling.39 Ik bespreek in het
hiernavolgende mijn opvatting over de mogelijkheid tot levering van het recht op de
onderneming op grond van artikel 3:95 BW.

Naar mijn opvatting is het belangrijk om het recht op de onderneming ook wat betreft de
levering gelijk te stellen met het aandeel in een vennootschap, zodat dit recht net als het
aandeel in een rechtshandeling kan worden geleverd. Het is naar mijn opvatting wenselijk
dat de levering van het recht op de onderneming op grond van artikel 3:95 BW per akte
plaatsvindt.40 Een vergelijking met de Franse regeling voor het fonds de commerce is op
dit punt niet mogelijk. Voor de overdracht van het fonds de commerce in de relatie tussen
de vervreemdende en verkrijgende eenmansondernemer is naar Frans recht namelijk geen
levering vereist.41 Verder wordt in de ons omringende landen met behulp van het instrument
overgang onder algemene titel de eenvoudige overgang van de onderneming geregeld.42

Op grond van artikel 3:95 BW is geen notariële akte vereist voor de levering. Een notariële
akte is mijns inziens ook niet gewenst, omdat deze afbreuk zou doen aan de noodzakelijke
eenvoud van de overdracht en levering van het recht op de onderneming. Vergelijk in dit
verband de nieuwe pandregeling voor de handelszaak in België. Conform artikel 2 Pandwet
is geen notariële akte vereist voor de totstandkoming van een pandrecht op de handelszaak;
een onderhandse akte volstaat.43 Voor wat betreft de positie van partijen na overdracht en
levering van het recht op de onderneming met betrekking tot de activa en passiva memoreer

38 Asser/Mijnssen/De Haan & Van Dam 3-I, Goederenrecht, Kluwer Deventer 2006, p. 318-319.
39 F.J.L. Kaptein, Het portefeuillerecht als vermogensrecht van de assurantietussenpersoon, in: TvI 2011/22.
40 Evenzo Raaijmakers. Raaijmakers vergelijkt het recht op de onderneming bij een eenmanszaak met het

aandeel in een rechtspersoon en betoogt dat de overdracht en levering van het recht op de onderneming
op gelijke wijze als de overdracht en levering van een aandeel in een rechtspersoon kan geschieden, namelijk
via een akte in de zin van artikel 3:95 BW. Raaijmakers spreekt zowel in het geval van het aandeel als het
recht op de onderneming over een ‘enkelvoudig lidmaatschapsrecht’. M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemings-
recht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 51-56.

41 Artikel 1583 Code Civil. Zie hierna paragraaf 5.3.2.
42 Zie paragraaf 5.3.
43 Zie A. de Wilde, Het klassieke pand en het pand op de handelszaak, in: F. Hellemans, V. Sagaert en R. Van

Ransbeeck (red.), Het pand. Van een oude naar een moderne zekerheid, Die Keure Brugge 2012, p. 16. In
Frankrijk is voor de overdracht en verpanding van de fonds de commerce een authentieke akte vereist voor
de tegenwerpbaarheid aan derden daarvan. Zie paragraaf 5.3.2
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ik wat ik in paragraaf 5.2.2 schreef. De overdracht en levering van het recht op de onder-
neming bewerkstelligt de eigendomsovergang. De rechtsverkrijger wordt rechthebbende
van het recht op de onderneming.

De rechtsovergang in een rechtshandeling van het recht op de onderneming is niet vreemd
aan de wet. Deze vindt immers ook plaats bij de juridische fusie- en splitsingsregeling in
artikelen 2:308 en verder BW. De juridische fusie en splitsing enerzijds en de levering van
het recht op de onderneming zijn om twee redenen op elkaar gelijkende figuren. Ten eerste
is bij alle drie figuren een rechtshandeling voldoende voor de overgang van een geheel
ondernemingsvermogen. Bij de juridische fusie en splitsing gaan (de rechten op) de gehele
vermogens van rechtspersonen over. Dat is bij de overdracht van het recht op de onderne-
ming niet anders. Het is het recht op de onderneming dat overgedragen en geleverd wordt,
daarin begrepen alle activa en passiva van de onderneming.44

Ten tweede kan bij alle drie de figuren de werking van de overgang van het vermogen
tussen partijen onderscheiden worden van de werking tegenover derden.45 Ook bij de
juridische fusie en splitsing betekent de overgang van het recht op het gehele vermogen
van een rechtspersoon niet dat er geen additionele uitvoeringshandelingen vereist zijn
voor de werking daarvan tegen derden. De juridische fusie vindt plaats in een rechtshan-
deling, maar de voorafgaand aan deze rechtshandeling te doorlopen fusieregeling bevat
beschermingsbepalingen voor derden van de fuserende rechtspersonen. Hoewel de juridi-
sche fusie in een rechtshandeling plaatsvindt, betekent dat niet dat schuldeisers van de
fuserende rechtspersonen onbeschermd zijn. Artikel 2:316 BW bevat bijvoorbeeld een
verzetsrecht tegen de voorgenomen juridische fusie door schuldeisers.46

Een treffend voorbeeld van deze gelijkenis tussen de juridische fusie en splitsing enerzijds
en de levering van het recht op de onderneming is terug te vinden in de Duitse regeling
voor de ‘afsplitsing’ van de eenmansonderneming naar een personenvennootschap en
kapitaalvennootschap in § 123 en verder UmwG.47 In plaats van de levering in een geheel

44 Met uitzondering van onroerende zaken, zie paragraaf 5.4.8.
45 Zie voor de overdracht van het recht op de onderneming bijvoorbeeld de Franse regeling van de overdracht

van het fonds de commerce. Deze regeling maakt een duidelijk onderscheid tussen de overdracht en levering
van het fonds de commerce en de werking tegenover derden. Overdracht en levering van het fonds de
commerce vindt in een rechtshandeling plaats onafhankelijk van de vraag of zij werkt tegenover derden.

46 De fusie van rechtspersonen is uitgewerkt in een fusievoorstel dat openbaar gemaakt dient te worden in
het handelsregister ter kennisneming van derden alvorens bij notariële akte de overgang onder algemene
titel geschiedt.

47 De UmwG is in 1994 ingevoerd naar aanleiding van de hereniging van Duitsland. Het doel van de UmwG
is om de toegang voor midden- en kleinbedrijven tot rechtsvormen met beperking van aansprakelijkheid
te vereenvoudigen. De UmwG is in lijn met de Aanbeveling van de Europese Commissie uit 1995 over de
vereenvoudiging van de overdracht van midden- en kleinbedrijven. Voor 1994 kende de Duitse wet reeds
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is in die regeling gebruikgemaakt van de splitsingsrechtshandeling. De afsplitsing van het
recht op de onderneming is een rechtsfiguur die naar Nederlands recht niet bestaat.48 Het
is een bijzondere splitsingsrechtshandeling waarbij de vervreemder van de onderneming
een aandeel verkrijgt in een bestaande of op te richten personenvennootschap of kapitaal-
vennootschap in ruil voor de overgang onder algemene titel van de Unternehmen.49 De
afsplitsing van de onderneming wordt in het bijzonder in § 152 UmwG geregeld. Het
gebruik van de splitsingsrechtshandeling staat open voor de eenmansondernemer. Een-
mansondernemers kunnen bij de afsplitsing alleen optreden als vervreemdende eenmans-
ondernemer, niet als verkrijger.50 Voor de afsplitsing van de onderneming gelden in
beginsel de algemene vereisten voor splitsing en afsplitsing. Vereist is een splitsingsover-
eenkomst en een voorstel van splitsing. Het voorstel tot afsplitsing hoeft in geval van een
vervreemdende eenmansondernemer, bij gebrek aan een aandeelhoudersvergadering of
een vergadering van een raad van commissarissen, niet goedgekeurd te worden.51 Evenmin
hoeft een schriftelijke toelichting te worden toegevoegd, ook hier weer omdat er geen
aandeelhoudersvergadering is aan wie de eenmansondernemer rekening en verantwoording
verschuldigd is.52 Daarnaast moeten de vervreemder en verkrijger een mededeling doen
van de op handen zijnde afsplitsing.53 Deze mededeling kunnen zij ook gezamenlijk doen.
De afsplitsing vindt niet plaats bij notariële, maar bij onderhandse akte.54 Voorts is bij
afsplitsing geen accountantsverklaring nodig. Ook voor de afsplitsing zijn additionele
uitvoeringshandelingen vereist voor de voltooiing van de daadwerkelijke overgang van de
onderneming.55 Oud § 132 UmwG bepaalde dat algemene voorschriften inzake de beperking
van, vereisten voor, of goedkeuring voor de overdraagbaarheid van goederen van kracht
blijven, ondanks de inschrijving van de afsplitsing van de onderneming in het handelsre-
gister. Deze algemene voorschriften zijn volgens de heersende leer niet van invloed op de
afsplitsing van de onderneming zelf, maar kunnen in bijzondere gevallen enkel de over-
dracht van dat specifieke goed verhinderen.56 Om verwarring over de overgang van activa

sinds 1969 de mogelijkheid tot Ausgliederung door de eenmansondernemer. Deze Ausgliederung was voor
de eenmansondernemer beperkt tot de splitsing waarbij de vervreemder van de Unternehmen een aandeel
verkrijgt in een op te richten GmbH. Een partiële Universalsuksezzion was niet mogelijk.

48 Ook in Frankrijk bestaat de splitsing van een vermogen in ruil voor een aandeel in de verkrijgende vennoot-
schap. Zie artikel 387 Code de Commerce.

49 Zie § 123 derde zin UmwG. In tegenstelling tot de afsplitsing onder algemene titel, kunnen eenmansonder-
nemers geen gebruik maken van de algemene splitsingsrechtshandelingen Aufspaltung en Abspaltung. Zie
§ 124 UmwG.

50 § 124 UmwG.
51 § 125 jo. 9 lid 2 UmwG.
52 § 153 UmwG.
53 § 127 UmwG.
54 § 125 tweede zin UmwG.
55 Zie verder paragraaf 5.3.4.
56 Teichmann in: Lutter, UmwG, Verlag Dr. Otto Schmidt Köln 2004, p. 1475 (oude druk).
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en passiva door afsplitsing onder algemene titel te voorkomen, is § 132 UmwG bij de her-
ziening van het UmwG geschrapt.57

5.3 Werking tegenover derden in de ons omringende landen

5.3.1 Inleiding

De vraag die in de discussie over de overdracht van het recht op de onderneming op de
voorgrond staat, is of de overdracht en levering van het recht op de onderneming in een
rechtshandeling werking heeft tegenover derden. De ons omringende landen kennen
regelingen over de overgang in een geheel van de eenmanszaak.58 Inspiratie voor de werking
van de overdracht en levering van het recht op de onderneming tegenover derden kan
daarom in deze regelingen gevonden worden. Duitsland kent geen regeling voor de over-
dracht en levering in een rechtshandeling, maar wel een regeling voor de afsplitsing onder
algemene titel. Ook de Belgische wetgever regelde de overdracht en levering in een
rechtshandeling niet, maar beperkte zich tot een regeling voor de inbreng onder algemene
titel van de bedrijfstak. De Franse regeling is daarentegen wel gericht op de overdracht
van het fonds de commerce als een geheel. In deze paragraaf passeren de verschillende
regelingen in de ons omringende landen op het punt van de werking tegenover derden
van de overgang onder algemene titel of overdracht van een eenmanszaak de revue.

5.3.2 Frankrijk

De overdracht van het fonds de commerce in een geheel werkt op grond van de Franse
wet tegenover derden, mits voldaan wordt aan de vereisten voor tegenwerpbaarheid. Deze
vereisten houden in dat een authentieke koopakte ingeschreven dient te worden in een
daartoe bestemd register en gepubliceerd moet worden in een dagblad.59 De vereisten

57 Gesetz zur Änderung des UmwG v. 19.4.2007, BGBl, p. 542: ‘Es wird vorgeschlagen, § 132 aufzuheben und
damit die Gesamt- rechtsnachfolge bei Verschmelzung und Spaltung künftig denselben Grundsätzen zu
entwerfen. Danach bleiben von der Rechtsnachfolge nur höchpersönliche Rechte und Pflichten ausgenom-
men. Ob und inwieweit ein von dem Rechtsübergang betroffener Dritter, der sich durch die Gesamt-
rechtsnachfolge einem neuen Vertragspartner gegenübersieht, diesen Zustand akzeptieren muss oder sich
dagegen durch Kündigung, Rücktritt, Berufung auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage o. Ä. wehren kann,
ergibt sich aus den insoweit allgemeinen Vorschriften.’

58 Zie ook M.J.G.C. Raaijmakers, Uitbreiding juridische fusie en (af)splitsing, in: WPNR 6280 1997, p. 519-524.
59 Zie artikel L 141-5 Code de Commerce. G. Ripert et R. Roblot/Vogel, Commerçants, tribunaux de commerce,

fonds de commerce, propriété industrielle, concurrence (droits de communautaire et français), L.G.D.J. Paris
2001, p. 459-462; G. Ripert et R. Roblot/Vogel, Commerçantes, Justice commerciale, fonds de commerce, bail
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onderschrijven het door mij bepleite onderscheid tussen het rechtsgevolg van de overdracht
voor partijen en de werking tegenover derden. De overdracht van het fonds de commerce
heeft werking tussen partijen vanaf het moment van de totstandkoming van de koopover-
eenkomst, maar de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verbintenis kan dan nog niet
aan derden worden tegengeworpen. Daarvoor moet voldaan worden aan de genoemde
additionele uitvoeringshandelingen. Op grond van het arrest van 1914 van het Franse Hof
van Cassatie is een van de belangrijkste gevolgen van het eigendom van het fonds de
commerce dat derde-bezitters geen beroep kunnen doen op derdenbescherming.60 De
verkrijger kan het fonds de commerce dus revindiceren van derde-bezitters te goeder
trouw.61

De eis van tegenwerpbaarheid is een voorwaarde voor de werking tegenover derden van
de overdracht van alle goederen.62 Deze eis is niet expliciet neergelegd in een wettelijke
bepaling, maar vloeit op grond van de literatuur en jurisprudentie voort uit het wettelijk
regime voor eigendomsverkrijging. De hoofdregel voor werking tegenover derden van de
overdracht van goederen is dat de verkrijger het bezit van het goed moet hebben gekregen.63

De Franse wet geeft in afwijking van de hoofdregel voor enkele goederen speciale eisen
voor tegenwerpbaarheid, bijvoorbeeld voor het fonds de commerce dat vanwege haar aard
niet bij overdracht door bezitverschaffing aan derden kan worden tegengeworpen. De
vereisten voor tegenwerpbaarheid bij overdracht van het fonds de commerce zijn ontworpen
naar het evenbeeld van diezelfde eis bij de verpanding van het fonds de commerce.64 De
ratio van de vereisten van tegenwerpbaarheid is gelegen in het zogenaamde buitenbezit-
stellingsvereiste.65 De regeling van de verpanding van het fonds de commerce is gericht
op het omzeilen van het buitenbezitstellingsvereiste. Dit vereiste, dat recent nog voor alle
verpandingen op rechtsobjecten gold in de Franse wet, verhinderde de vestiging van stille
pandrechten op goederen.66 Om het buitenbezitstelling-vereiste te omzeilen werden de
vereisten voor tegenwerpelijkheid bijvoorbeeld voor het pandrecht op het fonds de com-
merce in de wet opgenomen. Deze vereisten werden tegelijk ook ingevoerd voor de over-
dracht van het fonds de commerce.

commercial, propriété industrielle, concurrence (du droit commercial au droit économique), L.G.D.J. Paris
2010, p. 460-462.

60 Cass. 26 januari 1914, DP 1914, I/112.
61 Zie ook W. Goossens, Ontstaansgeschiedenis, rechtsaard en kenmerken van de handelszaak, in: H. Cousy

(red.), De handelszaak, Die Keure 2001, p. 24.
62 Zie uitdrukkelijk 20 aanhef Wet roerende zaken: “Het pandrecht is tegenwerpelijk aan derden door een

overeenkomstig artikel 29 eerste lid uitgevoerde registratie in het pandregister.”
63 M. Cabrillac, C. Mouly, S. Cabrillac et P. Pétel, Droit des sûretés, Litec Paris 2010, p. 552-553.
64 B. Du Laing en H. Cousy, Het pandrecht op de handelszaak, in: De handelszaak, Die Keure 2001, p. 35-36.
65 B. Du Laing en H. Cousy, a.w., p. 35-36.
66 B. Du Laing en H. Cousy, a.w., p. 36-37.
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Na publicatie van de authentieke koopakte hebben derden het recht van verzet.67 De ver-
zetsregeling bij de Franse overdracht van het fonds de commerce houdt in dat schuldeisers
van de vervreemdende eenmansondernemer zich tot twee weken na de publicatie van de
authentieke koopakte in een dagblad kunnen verzetten tegen de overdracht.68 Als verzet
uitblijft, verkrijgt de vervreemdende eenmansondernemer na het verstrijken van deze
verzetstermijn het recht van bevrijdende betaling. Door een tijdig verzet kan een schuldeiser
zich verhalen op de verkoopprijs van het fonds de commerce, of, als hij meent dat de ver-
koopprijs te laag is, het fonds de commerce executeren per openbare veiling.69 Schuldeisers
tekenen verzet aan door betekening van een verzetsexploit op het adres van de verkrijgende
eenmansondernemer. De vervreemdende eenmansondernemer kan vervolgens een proce-
dure starten om de vordering van de verzettende schuldeisers te betwisten.70

Door de overdracht gaat het fonds de commerce in zijn geheel over. De vervreemdende
eenmansondernemer verwerft van rechtswege een voorrecht op het fonds de commerce
en eventueel een recht op ontbinding, als de verkrijgende eenmansondernemer de koopprijs
niet bij de overdracht voldoet.71 De overdracht van het fonds de commerce door een
onderhandse akte heeft in Frankrijk geen werking tegenover derden.72 Een dergelijke
overdracht voldoet inhoudelijk niet aan de tegenwerpbaarheidsvereisten. Op grond van
het Franse recht is enkel wilsovereenstemming over het fonds de commerce en de prijs
vereist voor de overdracht van rechtsobjecten. Ook levering is geen vereiste.73 Uit de

67 Zie artikel L 141-14 Code de Commerce.
68 G. Ripert et R. Roblot/Vogel, Commerçantes, Justice commerciale, fonds de commerce, bail commercial,

propriété industrielle, concurrence (du droit commercial au droit économique), L.G.D.J. Paris 2010, p. 463-
468; J. Derruppé, Le fonds de commerce, Dalloz Paris 1994, p. 78-80.

69 Zie artikel L 141-19 Code de Commerce. G. Ripert et R. Roblot/Vogel, Commerçantes, Justice commerciale,
fonds de commerce, bail commercial, propriété industrielle, concurrence (du droit commercial au droit écono-
mique), L.G.D.J. Paris 2010, p. 463.

70 J. Derruppé, Le fonds de commerce, Dalloz Paris 1994, p. 80.
71 Zie L 141-2 tot en met 5 Code de Commerce. Het voorrecht dient te worden opgenomen in de authentieke

koopakte. Zonder inschrijving heeft het voorrecht geen werking tegenover derden. Het voorrecht gaat over
op een opvolgende verkrijger (droit de suite). Het voorrecht gaat teniet door voldoening van de koopsom
na het verstrijken van de verzetstermijn. De vervreemdende eenmansondernemer kan zijn voorrecht uit-
winnen door beslag en executie van het fonds de commerce. Zie paragraaf 6. G. Ripert et R. Roblot/Vogel,
Commerçantes, Justice commerciale, fonds de commerce, bail commercial, propriété industrielle, concurrence
(du droit commercial au droit économique), L.G.D.J. Paris 2010, p. 474-477.

72 R. Castro, Fonds de commerce, vente et gérance libre, Sirey Paris 1967, p. 28-29; C. Guillemyn, La cession de
fonds de commerce, d’entreprises, d’actions, Créatif 1991; G. Ripert et R. Roblot/Vogel, Commerçantes, Justice
commerciale, fonds de commerce, bail commercial, propriété industrielle, concurrence (du droit commercial
au droit économique), L.G.D.J. Paris 2010, p. 460-162.

73 Geheel te onderscheiden van de eis van tegenwerpbaarheid, is voor de overdracht van goederen in Frankrijk
levering geen vereiste. Frankrijk heeft een translatief stelsel. Vanwege het translatief stelsel gaan goederen
in Frankrijk over door de overeenkomst. De overeenkomst heeft obligatoire én goederenrechtelijke werking.
In de rechtspraak en rechtsleer wordt vanwege het translatief stelsel voor de werking tegenover derden van
de overdracht van de fonds de commerce ook wel gesproken van een uitzondering op de relatieve werking
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koopovereenkomst voor het fonds de commerce vloeit de plicht tot feitelijke levering van
de afzonderlijke activa voort, dat wil zeggen dat de vervreemdende eenmansondernemer
de afzonderlijke activa aan de verkrijgende eenmansondernemer ter beschikking moet
stellen. Om de afzonderlijke activa feitelijk te leveren, moeten de wettelijke vereisten van
tegenwerpbaarheid van ieder afzonderlijk activum worden nageleefd.74 Vanwege het beperkt
begrip fonds de commerce gaan niet alle onderdelen met haar overdracht over.75 De
belangrijkste uitzondering zijn schulden die niet onder het begrip fonds de commerce
vallen. Daarnaast vallen onroerende zaken er niet onder.76 Ik kom hierop terug in para-
graaf 5.4 bij de werking tegenover derden van de overdracht en levering van het recht op
de onderneming naar Nederlands recht. De omvang van het fonds de commerce strekt
zich bij overdracht verder uit tot de opsomming in de koopakte en is bij gebreke van een
nauwkeurige omschrijving op grond van de wet beperkt tot het uithangbord, de handels-
naam, het huurrecht van de bedrijfsruimte, de clientèle en de beklanting.77 Op grond van
de rechtspraak kan geen sprake zijn van een fonds de commerce als partijen uitdrukkelijk
de clientèle hebben uitgesloten in de koopakte.78 De clientèle is een essentieel bestanddeel
van het fonds de commerce. Dit heeft te maken met de verbintenis die uit de koop van het
fonds de commerce voortvloeit.79 Deze verbintenis houdt de plicht van de vervreemdende
eenmansondernemer in om niet in concurrentie te treden met de verkrijgende eenmans-
ondernemer. Ook andere intellectuele eigendomsrechten worden als belangrijke onderdelen
van het fonds de commerce beschouwd, maar niet als essentiële.80 Deze gaan stuksgewijs
met het fonds de commerce over conform de regels van het burgerlijk recht.

Naar mijn mening volgt uit de feitelijke leveringsplicht niet de plicht tot levering van de
afzonderlijke activa om de overdracht van het fonds de commerce te bewerkstelligen.81

Zoals het Franse Hof van Cassatie uitdrukkelijk bepaalt bij intellectuele eigendomsrechten

van de koopovereenkomst. B.W.M. Nieskens-Isphording, Overdracht, Ars Aequi Libri Nijmegen 1996,
p. 33.

74 E. Dewitte, Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht, dissertatie Leuven, Intersentia Antwerpen 2017,
p. 260 en 265.

75 Zie E. Dewitte, Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht, dissertatie Leuven, Intersentia Antwerpen 2017,
p. 265.

76 G. Ripert et R. Roblot/Vogel, Commerçantes, Justice commerciale, fonds de commerce, bail commercial,
propriété industrielle, concurrence (du droit commercial au droit économique), L.G.D.J. Paris 2010, p. 420.

77 Artikel L-141-5. Ook F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink 1970, p. 71.
78 Req. 15 februari 1937, D.P. 1938 1.13, noot Cordonnier.
79 K. Byttebier e.a., Inleiding tot het handelsrecht, Die Keure Brugge 2007, p. 91.
80 Brevetten, fabrieksmodellen en ontwerpmodellen vallen anders dan onder het Belgisch recht niet onder

het begrip fonds de commerce. Zie Cass. 18 januari 1950, J. Soc., 1951, 136.
81 Zie ook Dewitte die naar Belgisch recht zelfs de afschaffing van de feitelijke leveringsplicht bepleit in ruil

voor een inschrijfplicht in een nationaal register. Zie hierna paragraaf 5.3.3.
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zijn de afzonderlijke regels voor overgang van intellectuele eigendomsrechten met het
fonds de commerce in een geheel enkel bedoeld voor de werking tegenover derden.82

De vraag is of de Franse regeling voor de overdracht van het fonds de commerce een
voorbeeld is voor Nederland. De overdracht van het fonds de commerce in een geheel in
het Franse recht is een inspirerende regeling, maar het verzetsrecht voor derden is ontwor-
pen naar aanleiding van het pandrecht op het fonds de commerce en sterk verouderd.83

In geval van verzet kunnen schuldeisers zich verhalen op de betaalde koopsom. De over-
dracht van het fonds de commerce is daardoor een onzekere aangelegenheid voor eenmans-
ondernemers, maar voor schuldeisers een bruikbare verhaalsmogelijkheid. De verzetsrege-
ling is voor schuldeisers eigenlijk een verkapte executiemaatregel om hun vorderingen te
kunnen verhalen.84 Voor de eenmansondernemer van een fonds de commerce bedreigt
de verzetsregeling de overdracht van zijn bedrijf. Overigens zullen schuldeisers niet vaak
de ander mogelijke verzetsoptie, executie per openbare veiling via een procedure, afdwingen.
Schuldeisers die de executie van het fonds de commerce per openbare veiling eisen, moeten
er namelijk rekening mee houden dat een dergelijke eis de verplichting tot het uitbrengen
van een bod op het fonds de commerce tot gevolg kan hebben als biedingen uitblijven.85

Recent ging de Franse wetgever over tot de invoering van een stil pandrecht.86 Het wachten
is op de wijziging van de wet Vente en nantissement de fonds de commerce.

5.3.3 België

De inbreng onder algemene titel van een bedrijfstak werkt net als de Franse regeling voor
de fonds de commerce tegenover derden, mits de inbrengakte wordt gepubliceerd in de
Bijlage bij het Belgisch Staatsblad.87 Ook de Belgische inbrengregeling onderschrijft het
onderscheid dat gemaakt moet worden tussen het rechtsgevolg van de overdracht voor

82 Cass. 5 september 1940, JCP 1941/1651 m.nt. Roubier.
83 Ook S. Gerbrandy, Dient de wet regelen te geven betreffende de onderneming als voorwerp van rechtshande-

lingen?, preadvies NJV, Tjeenk Willink Zwolle, p. 2.
84 Zie Derruppé die het verhaal van schuldeisers op de verkoopprijs van het fonds de commerce als executie-

maatregel omschrijft. Hij beargumenteert dat schuldeisers enkel op deze wijze zich kunnen verhalen op
het fonds de commerce. De mogelijkheid tot beslag en executie van het fonds de commerce is beperkt tot
pandhouders, de vervreemdende eenmansondernemers en schuldeisers wier vordering in rechtstreeks
verband staat tot de exploitatie van de onderneming. Zie paragraaf 6.5. J. Derruppé, Le fonds de commerce,
Dalloz Paris 1994, p. 75.

85 J. Derruppé, Le fonds de commerce, Dalloz Paris 1994, p. 80.
86 Zie hierover S. de Groot en A.F. Salomons, Zekerheidsoverdracht in het Nederlandse BW, de Franse Code

civil en de Europese DCFR, in: AA 2011, p. 385.
87 Artikel 12:98 jo. 2:18 Wet Vennootschappen. Zie J.P. Blumberg, Het nieuwe vennootschapsrechtelijke regime

inzake inbreng van bedrijfstak en van algemeenheid, in: Accountancy en bedrijfskunde 1995, p. 34-35;
H. Geinger en N. Heijerick, Inleiding tot het vennootschapsrecht, Die Keure Brugge 2009, p. 250-252.
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partijen en de werking tegenover derden. Dit onderscheid volgt ook in de Belgische
inbrengregeling uit de wet. De overeenkomst tot inbreng bindt partijen vanaf het moment
van totstandkoming, maar de overgang onder algemene werking is dan nog niet tegenstel-
baar aan derden.

Op het eerste gezicht lijkt de Belgische inbrengregeling op de overdracht van het fonds de
commerce. Maar anders dan de Franse regeling voor het fonds de commerce kunnen
derden zich onder de Belgische inbrengregeling niet verzetten tegen de hoogte van de
koopsom.88 De publicatieplicht vormt daarom geen nadelig beletsel voor eenmansonder-
nemers die hun bedrijfstak met werking tegenover derden eenvoudig in een geheel over
willen laten gaan. De Belgische inbrengregeling biedt bestaande schuldeisers slechts de
mogelijkheid duidelijkheid over het zogenaamde voorstel van de toebedeling te vorderen,89

de niet-tegenwerpelijkheid van de gevolgen van inbreng of overdracht te verlangen90 en
zekerheid te eisen.91 Gelet op de verouderde Franse vereisten voor tegenwerpelijkheid is
het niet vreemd dat de Belgische wetgever in 1995 deze nieuwe regeling voor de overgang
van de eenmanszaak invoerde.92

België kende sinds 1919 al een regeling voor de vestiging van een pandrecht op de handels-
zaak in een rechtshandeling, maar anders dan Frankijk bestaat geen regeling voor de
overdracht van de handelszaak. De wet van 25 oktober 1919 waarbij het pandrecht op de
handelszaak werd ingevoerd, was gericht op de vereenvoudiging van de financiering van
het klein- en middenbedrijf. De overdracht van de handelszaak is door de Belgische wet-
gever bij die gelegenheid niet vereenvoudigd. De Belgische wetgever is daartoe pas in 1995
overgegaan met de inbrengregeling. Sinds de wet van 1919 voor de verpanding van de
handelszaak erkennen rechtspraak en literatuur de overdracht van de handelszaak als een
geheel op basis van de gewone regels van het privaatrecht.93 Conform de gewone regels
van het privaatrecht gaat de handelszaak in eigendom over bij de totstandkoming van de
koopovereenkomst.94 Wilsovereenstemming over de handelszaak en de prijs is voldoende
voor de eigendomsoverdracht. Levering is geen vereiste. Om de overdracht tegenwerpbaar
te laten zijn aan derden, moet echter voldaan worden aan de leveringsvereisten van de
afzonderlijke onderdelen van de handelszaak.95 Recentelijk heeft Dewitte gepleit voor de

88 D. van Gerven, Handboek vennootschappen, Larcier Gent 2016, p. 1305.
89 Artikel 12:97 Wet Vennootschappen.
90 Artikel 12:102 Wet Vennootschappen.
91 Artikel 12:99 Wet Vennootschappen.
92 C. Guillemyn, Nieuwe bepalingen in verband met fusie en splitsing, in: W. Akte 1996, p. 80.
93 L. Fredericq, Handboek van het Belgisch handelsrecht, Bruylant Brussel 1976, p. 408.
94 Zie artikelen 1138 en 1583 BW. F. Bouckaert, De handelszaak, E. Story-Scientia Brussel 1989, p. 29 en 31.
95 F. Bouckaert, a.w., p. 31-38.
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invoering van een inschrijfplicht voor de overdracht van de handelszaak in een nationaal
register in plaats van de levering van de afzonderlijke bestanddelen van de handelszaak.96

Voor de omvang van de overgedragen handelszaak legt de rechter, als daarover sprake is
van onduidelijkheid tussen partijen, de koopovereenkomst uit naar de bedoelingen van
partijen.97 Als naar de bedoelingen van partijen de handelszaak is overgedragen, wordt in
de rechtspraak aangenomen dat de handelsnaam, clientèle, handelsmerken, tekeningen
en modellen, octrooien en licenties, en de knowhow zijn overgegaan, omdat deze noodza-
kelijk zijn voor de normale uitbating.98 De clientèle is net als bij het fonds de commerce
een essentieel bestanddeel zonder welke geen sprake kan zijn van overdracht van een
handelszaak.99 Ter gelegenheid van de invoering van de wet van 1919 voor de verpanding
van de handelszaak is de overdracht van schuldvorderingen waarvoor een factuur is
opgemaakt vereenvoudigd.100 Facturen kunnen samen met de handelszaak overgedragen
worden door endossement. Deze mogelijkheid is echter beperkt tot de overdracht aan
banken en door de koning erkende kredietinstellingen.101 Ook kan de handelshuur van
een bedrijfsruimte met de handelszaak overgedragen worden, tenzij de verhuurder gegronde
reden voor verzet heeft of hij of zijn familie een deel van de bedrijfsruimte bewoont.102

Anders dan bij de Franse overdracht van het fonds de commerce gaan in de nieuwe Belgi-
sche regeling zowel de activa als passiva van de bedrijfstak onder algemene titel over. In
het voorstel103 behorend bij de inbrengakte wordt de verdeling van de vermogensbestand-
delen tussen de inbrengende eenmansondernemer en verkrijger opgenomen.104 De
inbrengakte mag naar keuze onderhands of authentiek zijn opgemaakt.105 Hoewel de wet

96 Dewitte beargumenteert terecht dat de handelszaak een eenheid is en geen samenstelling van onderdelen.
E. Dewitte, Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht, Intersentia Antwerpen 2017, p. 260. Dewitte verwijst
naar Blandin die dezelfde opvatting heeft. Y. Blandin, Sûreté réelle globale, LGDJ Paris 2016, p. 210.

97 L. Fredericq, Handboek van het Belgisch handelsrecht, Bruylant Brussel 1976, p. 412.
98 L. Fredericq, a.w., p. 411-415.
99 M. Vercruysse et E. Lauwers, Le fonds de commerce, Larcier Bruxelles p. 1967, p. 32-34.
100 Zie R.R. Feltkamp, De overdracht van schuldvorderingen: naar een meer eenvormige tegenwerpelijkheidsre-

geling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer, Intersentia Antwerpen 2005,
p. 640-675.

101 Zie artikelen 14 en 15 van de Wet van 25 oktober 1919. F. Bouckaert, De handelszaak, E. Story-Scientia
Brussel 1989, p. 29 en 31.

102 Artikel 10 Wet op de handelshuur.
103 Het voorstel bevat naast de verdeling van de vermogensonderdelen de datum waarop de boekhoudplicht

overgaat op de verkrijger, de gegevens van de betrokken partijen en een omschrijving van de winstrechten
verbonden aan de te verkrijgen aandelen en de datum vanaf welke deze winstrechten gelden. Artikel 12:93
§ 2 Wet Vennootschappen. Het voorstel dient ten minste zes weken voor de datum van inbreng neergelegd
te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel van haar vestigingsplaats. Artikel 12:93 § 3 Wet
Vennootschappen.

104 Artikel 12:93 § 2 tweede lid Wet Vennootschappen.
105 Artikel 12:93 § 1 Wet Vennootschappen. K. Selleslags, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid,

De Boeck & Larcier Brussel 2004, p. 68. In het geval van een notariële inbrengakte dient naast de publicatie
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daarover niets bepaalt, wordt algemeen aangenomen dat onroerende zaken en intellectuele
eigendomsrechten niet overgaan door de inbreng onder algemene titel van de bedrijfstak.106

Op grond van de heersende leer is de regeling van de juridische fusie en splitsing analoog
van toepassing op de inbreng van een bedrijfstak.107 Op grond van diezelfde analogie gaan
contracten overigens niet door inbreng onder algemene titel van de bedrijfstak over als er
sprake is van een zogenaamde change of control-clausule.108 In het contract wordt dan de
ontbinding van de overeenkomst bedongen in de gevallen waarin de contractspartij wijzigt.
Het weglaten van de clientèle bij de inbreng onder algemene titel van een bedrijfstak is,
anders dan bij de Franse overdracht van een fonds de commerce, geen beletsel.109 Het is
toegestaan een bedrijfstak onder algemene titel in te brengen zonder de clientèle.

Een eis tot verduidelijking van het voorstel van de toebedeling van een schuldeiser heeft
te maken met het voorwerp van de inbreng: een bedrijfstak. De Inbreng van een bedrijfs-
takregeling beschouwt niet een handelszaak of algemeenheid maar een bedrijfstak als
voorwerp van inbreng of overdracht. De eenmansonderneming kwalificeert zich onder
de Inbreng van een bedrijfstakregeling dan ook als een bedrijfstak.110 Een bedrijfstak is op
grond van artikel 12:11 Wet Vennootschappen ‘een geheel dat op technisch en organisato-
risch gebied een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken’. Een eis tot
verduidelijking van het voorstel van toebedeling houdt in dat een schuldeiser het in casu
oneens is met het geheel dat ingebracht of overgedragen wordt. Een schuldeiser kan eisen
dat een bepaald activa of passiva tot het geheel gerekend wordt dat ingebracht of overge-
dragen wordt.

De andere twee verzetsmogelijkheden, de niet-tegenwerpelijkheid en zekerheidsstelling,
staan ter beschikking aan respectievelijk iedere belanghebbende derde of schuldeiser met
een bestaande vordering op de vervreemdende eenmansondernemer.111 Met een eis tot
niet-tegenwerpelijkheid van de inbreng kan een schuldeiser bewerkstelligen dat de

in het Belgisch Staatsblad het voorstel binnen vijftien dagen geregistreerd te worden. Artikel 19 lid 1 sub 1
Wet Registratie.

106 A. Goeminne en N. Verbist, De overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak, in: TRV 1998, p. 374.
107 J. van Bael, Herstructurering van ondernemingen in de reparatiewet, in: H. Braeckmans en E. Wymeersch,

Het gewijzigd vennootschapsrecht 1995, Maklu Antwerpen 1996, p. 410.
108 J.P. Blumberg,Het nieuwe vennootschapsrechtelijke regime inzake inbreng van bedrijfstak en van algemeenheid,

in: Accountancy en bedrijfskunde 1995, p. 5.
109 B. Demeulenare en M. Pauwelijn, Acquisities van vennootschappen: techniek en pitfalls, in: Omgaan met

vennootschappen. Regulering en rechtspraktijk, Maklu Antwerpen 2002, p. 137.
110 De eenmansonderneming vormt een onderdeel van het gehele vermogen van de natuurlijke persoon. In

de terminologie van de Inbreng en overdracht van een bedrijfstakregeling is de eenmansonderneming
louter een bedrijfstak en het gehele vermogen van de natuurlijke persoon een algemeenheid.

111 Artikelen 12:102 en 12:99 Wet Vennootschappen.
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inbrengende eenmansondernemer zijn aansprakelijkheid jegens hem behoudt.112 De schuld
gaat dan wel over op de verkrijger, maar die overgang kan niet worden tegengeworpen
aan de verzettende schuldeiser. Een eis tot zekerheidsstelling moet binnen twee maanden
na de publicatie worden ingesteld.113

De inbreng van een bedrijfstak kan enkel in aandelen worden vergoed.114 De inbreng van
een bedrijfstak in een eenmansonderneming is daarom logischerwijs niet mogelijk, maar
ook de overdracht van een bedrijfstak aan een eenmansondernemer bestaat niet in de
wet.115

Ten opzichte van de Franse regeling breekt de Belgische inbrengregeling met het verleden,
waarin overdracht van een algemeenheid inclusief passiva uitgesloten was. De Belgische
inbrengregeling werkt ook jegens schuldeisers, schuldenaren en contractspartijen. Daarmee
heeft de Belgische inbrengregeling een historisch juridisch obstakel tegen de overdracht
van de hele onderneming overwonnen.116 De Belgische inbrengregeling is speciaal ontwor-
pen om de overdracht van de schulden, contracten en vorderingen van de vervreemdende
eenmansondernemer te vereenvoudigen. Deze overdracht vindt plaats zonder toestemming
of medewerking van schuldeisers, contractspartijen of schuldenaren.117 De verandering
naar de overgang van passiva door de inbreng of overdracht van een bedrijfstak is niet
voortgekomen uit een gewijzigd inzicht van de literatuur. De inbrengregeling is ontstaan
uit een in de praktijk tot stand gekomen inbrengconstructie voor rechtspersonen.

De omzetting van de rechtspersoon in een andere rechtsvorm was tot 1967 onmogelijk,
omdat de overgang van alle activa en passiva tot dan toe de ontbinding van de rechtspersoon
tot gevolg had. Om de omzetting te omzeilen, werd in de praktijk een inbrengconstructie
gebruikt van de activa en passiva in de vennootschap.118 De constructie hield in dat de
activa en passiva van de vennootschap werden ingebracht in een andere vennootschap
tegen een vergoeding in aandelen of liquide middelen. De inbrengende vennootschap bleef
dus niet leeg achter. Van een ontbinding van de vennootschap is daarom geen sprake meer.

112 K. Selleslags, Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, De Boeck & Larcier Brussel 2004,
p. 185.

113 Zie artikel 12:99 Wet Vennootschappen.
114 F. Bouckaert, Notarieel vennootschapsrecht N.V. en B.V.B.A., Kluwer Antwerpen 2000, p. 1111; J. van Bael,

Herstructurering van ondernemingen in de reparatiewet, in: H. Braeckmans en E. Wymeersch, Het gewijzigd
vennootschapsrecht 1995, Maklu Antwerpen 1996, p. 410.

115 Zie artikel 12:101 Wet Vennootschappen dat enkel de inbreng van een bedrijfstak door een natuurlijke
persoon toestaat.

116 K. Selleslags, a.w., p. 8-12.
117 K. Selleslags, a.w., p. 7-14.
118 K. Selleslags, a.w., p. 12-14.
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Die praktijk leidde tot de algemene opvatting dat de overdracht of inbreng van het gehele
vermogen tegen een vergoeding in aandelen of liquide middelen plaatsvindt die in de plaats
treedt van het overgedragen of ingebrachte vermogen.119 Die opvatting leidde op haar
beurt weer tot de gedachte dat de overdracht of inbreng van schulden in een vennootschap
enkel tot gevolg heeft dat jegens derden de persoon van de ondernemer wijzigt en niet
diens hoedanigheid, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen.120 Van een afzonderlijke
schuldoverneming naast de overdracht of inbreng van de onderneming aan of in een
vennootschap hoefde geen sprake meer te zijn. Met dit laatste werd de basis gelegd voor
de erkenning van de overdracht en inbreng van een algemeenheid en bedrijfstak door de
Belgische wetgever, daaronder begrepen ook de schulden in een onderneming.121 Evenals
bij de inbrengconstructie het geval is, wijzigt de overdracht of inbreng van een algemeenheid
en bedrijfstak enkel de persoon van de ondernemer en niet de hoedanigheid van de
ondernemer.

5.3.4 Duitsland en Oostenrijk

5.3.4.1 Duitsland: § 152 UmwG
De afsplitsing van de onderneming naar een personenvennootschap of kapitaalvennoot-
schap in de zin van § 152 UmwG werkt tegenover derden wanneer de afsplitsing is inge-
schreven in het handelsregister.122 Het rechtsgevolg van de afsplitsing, de overgang onder
algemene titel, treedt in werking nadat de afsplitsing is ingeschreven in het handelsregis-
ter.123 § 152 UmwG verschilt in die zin van de Franse overdracht van het fonds de commerce
en de Belgische inbrengregeling. Er geldt geen publicatieplicht van een koopakte of
inbrengakte, maar de afsplitsing moet worden ingeschreven in het handelsregister.

Derden kunnen zich tegen de splitsing verzetten door zekerheid te verlangen van de ver-
vreemdende eenmansondernemer of verkrijgende personenvennootschap of kapitaalven-
nootschap.124 Daarnaast hebben zij tot vijf jaar na de inschrijving van de splitsing het recht
zich te verhalen op de vervreemdende eenmansondernemer. Ik behandelde de afsplitsing
van de onderneming al in paragraaf 5.2.3. In deze paragraaf sta ik uitgebreider stil bij de
overgang onder algemene titel door de afsplitsing.

119 K. Selleslags, a.w., p. 13.
120 J-P. Blumberg, Het nieuwe regime inzake inbreng van bedrijfstak en van algemeenheid, in: N.F.M. 1995/8,

p. 5.
121 K. Selleslags, a.w., p. 15-17.
122 §§ 130, 131 en 155 UmwG.
123 § 131 UmwG.
124 Zie § 125 jo. 22 UmwG.
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De afsplitsing van de onderneming door een eenmansondernemer is door de Duitse wet-
gever in 1980 in de wet ingevoerd ter uitbreiding van de reorganisatiemogelijkheden. Vanaf
1884 maakte de wet al de fusie tussen naamloze vennootschappen mogelijk. In de eerste
helft van de twintigste eeuw breidde de Duitse wetgever de reorganisatiemogelijkheden
uit met de fusie tussen besloten vennootschappen en personenvennootschappen. In 1969
werd ook de fusie tussen personenvennootschappen en kapitaalvennootschappen geregeld.
In 1980 werd de splitsing ingevoerd, met daarbij ook de afsplitsing door een eenmanson-
dernemer naar een personenvennootschap of besloten vennootschap. De afsplitsing door
een eenmansondernemer naar een naamloze vennootschap is pas sinds 1994 mogelijk.
Sinds 1994 kan de eenmansondernemer ook kiezen voor de afsplitsing van een deel van
de onderneming naar een personenvennootschap of kapitaalvennootschap.125 In dat geval
is er sprake van een partiële Universalsukzession. Voor 1994 was enkel afsplitsing van een
gehele onderneming mogelijk.126 De afsplitsing op grond van § 152 UmwG biedt twee
voordelen boven de stuksgewijze inbreng in natura van de onderneming. Bij afsplitsing
in een nieuw op te richten besloten vennootschap is bekrachtiging van rechtshandelingen
niet nodig. De besloten vennootschap in oprichting wordt door de overgang onder algemene
titel direct volledig gerechtigde tot de gehele onderneming en treedt daardoor in de
oprichtingsfase niet op als vertegenwoordiger. Net als in Nederland kent Duitsland geen
wettelijke regeling voor de overdracht en levering van de onderneming in een rechtshan-
deling en gaat de heersende leer uit van de stuksgewijze levering.127

De inschrijving van de afsplitsing in het handelsregister is een voorwaarde voor de overgang
onder algemene titel.128 Zonder een dergelijke inschrijving blijft de afsplitsing van de
onderneming naar een personenvennootschap of kapitaalvennootschap zonder rechtsgevolg.
Dat is anders in Frankrijk en België: daar verhindert het niet voldoen aan de publicatieplicht
niet de overgang. De publicatieplicht bepaalt enkel de tegenstelbaarheid tegenover derden.
Dit verschil is minder groot dan men op het eerste gezicht zou denken en is geen uitzon-
dering op het door mij bepleite onderscheid tussen het rechtsgevolg van de overdracht en
levering van het recht op de onderneming voor partijen en de werking daarvan tegenover
derden. Ook naar Duits recht is de overeenkomst waarin de afsplitsing tussen partijen
wordt afgesproken bindend. De Duitse wetgever heeft er enkel voor gekozen om het
moment waarop de eigendomsoverdracht intreedt samen te laten vallen met dat waarop
de werking tegenover derden start. Dit vereiste vindt zijn grondslag in het fusierecht. In

125 Ik memoreer dat onder § 152 UmwG het niet mogelijk is een Unternehmen af te splitsen naar een eenmans-
onderneming. § 152 UmwG regelt niet de afsplitsing naar een eenmansonderneming. Zie paragraaf 5.2.3.

126 Zie oud § 50 UmwG 1969 en § 56a UmwG 1980.
127 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag KG Köln 1999, p. 140.
128 §§ 130 en 131 UmwG.
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(oud) § 132 UmwG129 werd het onderscheid tussen het rechtsgevolg van de overdracht
voor partijen en de werking tegenover derden zelfs wettelijk verankerd. (Oud) § 132 UmwG
bepaalde dat de algemene voorschriften voor overdracht van activa en passiva behorend
tot de onderneming van toepassing blijven ondanks de overgang onder algemene titel. In
het Duitse privaatrecht is overigens voor de overdracht van een goed levering vereist, maar
in het UmwG wordt de overgang onder algemene titel gebruikt.130

De overgang onder algemene titel heeft zelfs gevolgen voor onroerende zaken. Deze gaan
door de afsplitsing over op de verkrijger.131 De registerwijziging die is vereist voor de
overgang van onroerende zaken door afsplitsing is een additionele uitvoeringshandeling.
Door de overgang onder algemene titel gaat de onderneming, of een deel daarvan, in zijn
geheel over. Naast arbeidsovereenkomsten en de handelsnaam zijn dat in beginsel onder
andere dus onroerende zaken, maar ook schulden, vorderingen, overeenkomsten, vergun-
ningen en intellectuele eigendomsrechten.132 De beschrijving van de activa en passiva in
de afsplitsingsovereenkomst is voor de omvang van de onderneming bepalend.133 De Duitse
kamer van koophandel toetst deze beschrijving in verband met het zo dadelijk uit te leggen
schuldenverbod. Zij registreert onder meer de afsplitsing en de overgegane activa en passiva.
Bij de keuze welke activa en passiva over moeten gaan, genieten partijen in beginsel volledige
vrijheid.134 Partijen kunnen zelfs bepalen dat één activum of passivum overgaat. Ook is
het mogelijk dat de beschrijving van de activa en passiva uit meerdere ondernemingen
van de eenmansondernemer bestaat of diens privé-activa of passiva bevat.135 Een uitzonde-
ring geldt voor arbeidsovereenkomsten. Die gaan op grond van § 613a BGB met een
overgedragen onderneming over, ongeacht de beschrijving. § 155 UmwG verhindert dat
een ondernemer ingeschreven staat onder de handelsnaam van een eenmanszaak die
overgegaan is naar een personenvennootschap of kapitaalvennootschap. Door de overgang
onder algemene titel van de onderneming houdt het recht op de handelsnaam van de
vervreemdende eenmansondernemer op grond van § 155 UmwG op te bestaan. Op grond
van § 155 UmwG is de Duitse kamer van koophandel van rechtswege verplicht zijn gegevens
in het handelsregister door te laten halen.136

129 Zie paragraaf 5.2.3.
130 B.W.M. Nieskens-Isphording, Overdracht, Ars Aequi Libri Nijmegen 1996, p. 39.
131 Teichmann in: Lutter, UmwG, Verlag Dr. Otto Schmidt Köln 2009, p. 1747.
132 Teichmann in: Lutter, a.w., p. 1747-1768.
133 Zie § 126 (bij afsplitsing naar een bestaande personenvennootschap of kapitaalvennootschap) of 131 UmwG

(bij afsplitsing naar een nieuw op te richten personenvennootschap of kapitaalvennootschap).
134 Karollus in: Lutter, UmwG., Verlag Dr. Otto Schmidt Köln 2009, p. 2085.
135 Karollus in: Lutter, a.w., p. 2084-2086.
136 Zie § 155 UmwG. Schmitt/Hörtnagl/Stratz, Umwandlungsgesetz – Umwandlungssteuergesetz, C.H. Beck

München 2006, p. 732.
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Er geldt voor de overgang onder algemene titel van de onderneming één uitzondering. De
Duitse kamer van koophandel toetst op grond van § 153 UmwG bij inschrijving van de
afsplitsing of het zogenaamde schuldenverbod wordt overtreden. § 154 UmwG bepaalt
dat afsplitsing niet plaats kan vinden, als de schulden van de eenmansondernemer het
vermogen dat overgaat, overstijgt. In geval van overtreding van het schuldenverbod is de
Kamer van Koophandel op grond van § 154 UmwG verplicht de inschrijving te weigeren.
Het doel van deze maatregel is te verhinderen dat schulden worden afgewenteld door
splitsing van het recht op de onderneming naar een kapitaalvennootschap.137 Dit voorschrift
is gericht op de partiële Universalsukzession. In zo’n geval lopen schuldeisers het risico
dat slechts een deel van het vermogen, de schulden, afgesplitst wordt.

5.3.4.2 Duitsland: §§ 25 en 28 HGB
De overdracht van een onderneming in een rechtshandeling werkt op grond van het eerste
lid van § 25 HGB tegenover schuldenaren, schuldeisers en contractspartijen. De verkrijgende
ondernemer wordt op grond van § 25 lid 1 HGB door de overdracht naast de vervreem-
dende ondernemer aansprakelijk voor alle verbintenissen. Weer wordt in deze sinds 1900
geldende regeling in het HGB het door mij bepleite onderscheid tussen rechtsgevolg van
de overdracht voor partijen en de werking tegenover derden onderschreven. Voor de
overdracht van de onderneming in een rechtshandeling is een mededeling aan de bestaande
schuldenaren of medewerking van de bestaande contractspartijen geen constitutief ver-
eiste.138 Evenmin is de toestemming van de bestaande schuldeisers vanwege de gebonden-
heid van de schulden aan de vervreemdende eenmansondernemer een vereiste voor de
overdracht.139 De overdracht van de onderneming heeft vanaf het moment van de levering
werking tegenover de vervreemdende en verkrijgende eenmansondernemer, maar ook
tegenover de schuldenaren, schuldeisers en contractspartijen. Anders dan de hierboven
besproken regelingen van de overdracht van het fonds de commerce, de inbreng van een
bedrijfstak en de afsplitsing van de onderneming, kent de overdracht van de onderneming
in de zin van § 25 lid 1 HGB geen voorwaarden voor tegenstelbaarheid aan derden.

Wil er sprake zijn van een overdracht van een onderneming in de zin van § 25 lid 1 HGB,
dan moet de onderneming wel worden voortgezet. Dat is niet het geval als de onderneming
niet meer onder dezelfde handelsnaam kan worden gedreven.140 De aansprakelijkheid van
de vervreemdende eenmansondernemer voor de verbintenissen die behoren tot de

137 Karollus in: Lutter, a.w., p. 2087.
138 Ook de Nederlandse wetgever merkt dit op bij de invoering van de cessieregeling in het BW. Parl. Gesch.

Boek 3, p. 392.
139 K. Schmidt, Haftungskontinuität als unternehmensrechtliches Prinzip. Plädoyer für ein neues Verständnis

der §§ 25 und 28 HGB, in: ZHR (145) 1981, p. 17.
140 J.W. Flume, a.w., p. 127; K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Berlin 2014, p. 262.
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onderneming verjaart op grond van § 26 lid 1 HGB na vijf jaar vanaf de dag van inschrijving
van de verkrijgende ondernemer in het handelsregister. Gedurende die vijf jaar zijn zowel
de vervreemdende eenmansondernemer als de verkrijgende ondernemer aansprakelijk,
en wel op basis van hoofdelijkheid.141

Het rechtsgevolg van de overdracht van een onderneming is de overgang van vorderingen,
schulden en contracten in een rechtshandeling op de verkrijgende ondernemer. § 25 lid 1
HGB spreekt niet van vorderingen, schulden en contracten, maar van verbintenissen van
de onderneming. Algemeen aanvaard is dat § 25 lid 1 HGB hieronder de zakelijke vorde-
ringen, schulden en contracten van de vervreemdende eenmansondernemer verstaat. § 25
lid 1 HGB is van toepassing bij de overdracht van de onderneming aan een verkrijgende
eenmansondernemer, de inbreng in een bestaande personenvennootschap en de inbreng
in een bestaande kapitaalvennootschap.

Een identieke regeling geldt op grond van § 28 HGB bij de inbreng in een op te richten
personenvennootschap. Ook in deze paragraaf wordt het door mij bepleite onderscheid
tussen rechtsgevolg van de overdracht voor partijen en de werking tegenover derden
onderschreven. De inbreng in een rechtshandeling werkt hier ook vanaf het moment van
de overdracht en levering tegenover derden. In de literatuur wordt de werking van de
inbreng in een rechtshandeling in de zin van § 28 HGB meer vanzelfsprekend geacht dan
de overdracht in een rechtshandeling.142 Verdedigd wordt dat de persoon van de onderne-
mer bij inbreng niet verandert. Er treedt slechts een persoon toe (“Eintritt”).

De overdracht van de onderneming in een rechtshandeling beperkt zich in §§ 25 en 28
HGB tot vorderingen, schulden en contracten. Wel gaat de handelsnaam op grond van
§ 22 HGB mee over als de vervreemdende eenmansondernemer dat wil. De overgang van
vorderingen, schulden en contracten in een geheel in de zin van §§ 25 en 28 HGB gebeurt
op grond van de wet. Het staat partijen echter vrij een afwijkende overeenkomst tot stand
te brengen. Zo’n afwijkende overeenkomst is op grond van § 25 lid 2 HGB bindend
tegenover schuldeisers en contractspartijen, mits deze is ingeschreven in het handelsregister
of door de vervreemdende eenmansondernemer of verkrijgende ondernemer is medegedeeld
aan de derde.

De regeling in §§ 25 en 28 HGB is bijzonder. De overgang van vorderingen schulden en
contracten in een rechtshandeling door overdracht van de onderneming veronderstelt de

141 K. Schmidt, a.w., p. 280.
142 K. Schmidt, Haftungskontinuität als unternehmensrechtliches Prinzip. Plädoyer für ein neues Verständnis

der §§ 25 und 28 HGB, in: ZHR (145) 1981, p. 4.
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levering van de onderneming zonder mededeling aan, medewerking of toestemming van
derden.143 §§ 25 en 28 HGB wijken af van de leer voor schuld- en contractsoverneming.
In de Duitse wet ontbreekt een algemene regeling voor contractsoverneming. Rechtspraak
en rechtsleer hadden algemeen aanvaard dat schuld- en contractsoverneming enkel
mogelijk is, als de derde daarvoor zijn toestemming of medewerking verleent. De levering
in een rechtshandeling van de onderneming ex §§ 25 en 28 HGB werd in de eerste jaren
na invoering niet bestreden.144 Nu is deze levering in een rechtshandeling van de onderne-
ming ex §§ 25 en 28 HGB wel omstreden.

De levering in een rechtshandeling is onderzocht door gezaghebbende schrijvers. Lehmann,
Wieacker, Hügel, Isay, Pisko en Oppifoker concluderen dat de overdracht en levering van
de onderneming in een rechtshandeling naar huidig recht mogelijk is, mits de onderneming
als rechtsobject wordt erkend.145 Voor de erkenning van de onderneming als rechtsobject
is volgens hen wettelijk ingrijpen vereist. Onder meer Canaris stelt, gesteund door recht-
spraak en de heersende leer, dat §§ 25 en 28 HGB niet de levering in een rechtshandeling
van de onderneming regelt. §§ 25 en 28 HGB stellen volgens hem louter de aansprakelijk-
heid van de verkrijgende ondernemer vast voor alle verbintenissen die behoren tot de
onderneming.146 Canaris beroept zich op de beperkte ratio van §§ 25 en 28 HGB. Deze is
volgens hem louter de bescherming van schuldeisers en contractspartijen tegen het verlies
van hun verhaalsobject bij overdracht of inbreng van een onderneming.147 Als de verkrij-
gende ondernemer de onderneming voortzet, is het rechtvaardig dat schuldeisers en con-
tractspartijen zich op het ondernemingsvermogen kunnen blijven verhalen. Hoewel de
rechtspraak en de heersende leer deze interpretatie steunen, is de leer van Canaris onder-
hevig aan kritiek.148 De onkundige of onoplettende vervreemdende eenmansondernemer
die zijn vorderingen, schulden en contracten stuksgewijs overdraagt en daarbij de handels-

143 W. Schubert/B. Schmiedel/C. Krampe, Quellen zumHandelsgesetzbuch von 1897, Bd. I, Frankfurt am Main
1986, p. 978-979.

144 H. Staub, Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Berlin 1900, § 25.
145 A. Heusler, Institutionen des Deutschen Privatrechts, Erster Band, Leipzig 1885, p. 534; K. Wieland, Das

kaufmännische Unternehmen und die Handelsgesellschaften, München 1921, p. 296; M. Lieb, Die Haftung
für Verbindlichkeiten aus Dauerschuldverhältnissen bei Unternehmensübergang, Heidelberg 1992, p. 747
e.v.

146 C. Canaris, Handelsrecht, C.B. Beck’sche Verlagsbuchhandlung München 2006, p. 106-108.
147 De zogenaamde deep pocket-theorie.
148 Zie uitgebreid Krejci. H. Krejci, Kommentar zu den durch das HaRÄG 2005 eingeführten Neuerungen im

Unternehmensgesetzbuch und imAllgemeinen bürgerlichenGesetzbuch, Manzsche Verlags- und Universitäts-
buchhandlung Wien 2007. p. 166-172.
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naam niet overdraagt, blijft wellicht onvrijwillig aansprakelijk, zo stelt Schmidt bijvoor-
beeld.149

Heusler, Lieb en Krejci concluderen dat de overdracht en levering van de onderneming
in een rechtshandeling naar huidig recht wel mogelijk is.150 De overdracht vindt volgens
hen onder algemene titel plaats. Zij achten een wettelijk ingrijpen niet noodzakelijk. Voor
de overgang van vorderingen, schulden en contracten door overdracht van de onderneming
in een rechtshandeling beroepen zij zich op de overdracht onder algemene titel. Ook
Schmidt is deze mening toegedaan. Hij wijst bovengenoemde opvatting over de noodzake-
lijkheid van het begrip onderneming als rechtsobject voor de overdracht en levering van
de onderneming in een rechtshandeling af. Hij verdedigt de opvatting van de unternehmens-
rechtlichen Haftungskontinuität: rechten en verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen,
contracten en schulden, gaan over met de ondernemer op de verkrijger in zijn hoedanigheid
van ondernemer.151 De opvatting van Schmidt wordt in de Duitse literatuur echter verwor-
pen.152 De heersende leer is dat Schmidt de onderneming of de handelsnaam ten onrechte
vereenzelvigt met de ondernemer.153 Toch is er ook steun voor Schmidts opvatting. Flume
komt tot dezelfde conclusie. Flume concludeert tot de overdracht en levering in een
rechtshandeling van de onderneming op grond van de partijautonomie.154 Volgens hem
volgt uit het uitzonderlijke karakter van § 25 lid 2 HGB de goederenrechtelijke vrijheid
van partijen om de onderneming in een rechtshandeling te leveren. Flume beperkt de
overdracht tot de overgang van vorderingen, schulden en contracten in een geheel dat hij
partiële overdracht onder algemene titel noemt.155 Volgens Schmidt gaat echter de gehele
onderneming over.156

149 K. Schmidt, Haftungskontinuität als unternehmensrechtliches Prinzip. Plädoyer für ein neues Verständnis
der §§ 25 und 28 HGB, in: ZHR (145) 1981, p. 2 e.v. Zo ook Flume. J.W. Flume, Vermögenstransfer und
Haftung, De Gruyter Recht Berlin 2008, p. 126-127.

150 A. Heusler, Institutionen des Deutschen Privatrechts, Erster Band, Leipzig 1885; M. Lieb, Die Haftung für
Verbindlichkeiten aus Dauerschuldverhältnissen bei Unternehmensübergang, Heidelberg 1992, p. 747 e.v;
H. Krejci, Kommentar zu den durch dasHaRÄG 2005 eingeführtenNeuerungen imUnternehmensgesetzbuch
und im Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung Wien
2007, p. 159 e.v.

151 K. Schmidt, Haftungskontinuität als unternehmensrechtliches Prinzipes, Pläydoyer für ein neues Verständnis
der §§ 25 und 28 HGB, in: ZHR 145 1981, p. 2-26. Nog eerder dan Schmidt verdedigt Schricker deze
opvatting al. Schricker in: ZGR 1972, p. 121-128.

152 C. Canaris, Handelsrecht, C.B. Beck’sche Verlagsbuchhandlung München 2006, p. 106.
153 Schmidt leidt uit § 25 HGB af dat iedere ondernemer, die zijn handelsnaam inschrijft in het handelsregister,

de continuïteit van de aansprakelijkheid van de onderneming bij overdracht kan bewerkstelligen. Uit de
continuïteit van de aansprakelijkheid van de onderneming bij overdracht op grond van § 25 HGB volgt
volgens Schmidt dat de eenmansonderneming een rechtsvorm is gelijk aan de rechtspersoon.

154 J.W. Flume, a.w., p. 126-127.
155 J.W. Flume, a.w., p. 133; J.W. Flume, Partielle Universalsukzession auβerhalb des Spaltungsrecht?, in: ZHR

170 2006, p. 737.
156 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Berlin 2014, p. 260.
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5.3.4.3 Oostenrijk
Tot 2005 kende Oostenrijk het öHGB dat identiek was aan het Duitse HGB.157 In 2006
verving Oostenrijk dit door het UGB. In het UBG behield de Oostenrijkse wetgever de
regeling van §§ 25 en 28 öHGB dat werd ondergebracht in § 38 UGB. Gelet op de heersende
leer, is die keuze opvallend te noemen. De Oostenrijkse wetgever heeft zelfs het bereik van
de overdracht vergroot tot rechtsverhoudingen. Alle rechten en plichten die behoren bij
die rechtsverhouding gaan over op de verkrijger. § 38 lid 1 UGB bepaalt dat wie een
onderneming voortzet, de rechtsverhoudingen van de onderneming overneemt, tenzij
anders is bepaald door partijen. Hiervan uitgezonderd zijn hoogstpersoonlijke verbintenis-
sen.158 Alweer herkennen we het onderscheid tussen rechtsgevolg voor partijen van de
overdracht en de werking daarvan tegenover derden. Net als §§ 25 en 28 HGB werkt de
overdracht van de onderneming van het moment van levering in een rechtshandeling
tegenover partijen, maar ook tegenover schuldenaren, schuldeisers en contractspartijen.159

Een mededeling aan, toestemming van of medewerking van derden is niet vereist. § 38
UGB is zowel van toepassing bij de overdracht aan de verkrijgende eenmansondernemer,
als bij de inbreng in een bestaande of op te richten personenvennootschap of kapitaalven-
nootschap.

De regeling van § 38 UGB is identiek aan die van §§ 25 en 28 HGB. Ook in § 38 UGB
wordt de verkrijgende ondernemer naast de vervreemdende eenmansondernemer aanspra-
kelijk voor alle verbintenissen voor een termijn van vijf jaren. Nieuw is het verzetsrecht.
De Oostenrijkse wetgever heeft een verzetsrecht ingevoerd voor die gevallen waarin de
overdracht van de onderneming is medegedeeld aan derden. In afwijking van §§ 25 en 28
HGB hebben derden op grond van § 38 lid 2 UGB het recht om zich binnen drie maanden
na mededeling door de vervreemdende eenmansondernemer of verkrijger te verzetten
tegen de overdracht van hun vordering, contract of schuld. In dat geval gaan hun vordering,
contract of schuld niet met de onderneming over. Als de overdracht van de onderneming

157 Ongeveer tegelijk met de invoering van §§ 25 en 28 HGB is in Oostenrijk § 302 ABGB ingevoerd. Deze
paragraaf regelt de levering uno acto van een Gesamtsache. Een Gesamtsache is een universatis facti bestaande
uit enkel zaken. Zie hierover H. Krejci in H. Krejci e.a., Kommentar zu den durch das HaRÄG 2005 einge-
führten Neuerungen im Unternehmensgesetzbuch und im Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, Manzsche
Verlags- und Universitätsbuchhandlung Wien 2007, p. 162-163. Ik laat deze paragraaf verder buiten
beschouwing, omdat deze niet de algemeenheid van goederen en schulden betreft.

158 Zie uitgebreid H. Krejci, Kommentar zu den durch das HaRÄG 2005 eingeführten Neuerungen im Unter-
nehmensgesetzbuch und imAllgemeinen bürgerlichenGesetzbuch, Manzsche Verlags- und Universitätsbuch-
handlung Wien 2007, p. 172-199.

159 De overgang van rechtsverhoudingen door de overdracht van de onderneming in een rechtshandeling vindt
niet plaats, indien de vervreemdende eenmansondernemer en verkrijger zulks uitdrukkelijk hebben bepaald.
Een dergelijke uitsluiting van de overgang van rechtsverhoudingen heeft werking tegenover derden, mits
deze zijn ingeschreven in het handelsregister, zijn medegedeeld door de vervreemdende eenmansondernemer
of verkrijger of in het rechtsverkeer bekend gemaakt zijn.
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niet is medegedeeld aan een derde, kan laatstgenoemde op grond van § 38 lid 3 UGB zowel
de vervreemdende eenmansondernemer als de verkrijgende ondernemer aanspreken. Dit
geldt ook wanneer de overdracht van de onderneming niet zijn rechtsverhouding omvat.
De verkrijgende ondernemer is dan ook aansprakelijk tegenover de derde. De verkrijgende
ondernemer kan zijn aansprakelijkheid voor verbintenissen die niet op grond van § 38 lid
4 UGB met de onderneming op hem zijn overgegaan alleen voorkomen door de uitsluiting
in het handelsregister in te schrijven, in het rechtsverkeer bekend te maken of mee te delen
aan de derde.

5.3.5 Tussenconclusie

Uit het bovenstaande volgt dat de verschillende regelingen in de ons omringende landen
over de overgang onder algemene titel of overdracht van de eenmanszaak werking hebben
tegenover derden. Alle regelingen onderscheiden het rechtsgevolg van de overdracht of
overgang onder algemene titel van de eenmanszaak tussen de vervreemdende eenmanson-
dernemer en verkrijgende eenmansondernemer enerzijds van de werking daarvan tegenover
derden anderzijds. De vraag is of de overdracht en levering in een rechtshandeling van het
recht op de onderneming in Nederland tegenover derden werkt. Ik behandel deze vraag
in het hiernavolgende.

5.4 Enkele activa en passiva afzonderlijk beschouwd

5.4.1 Huurovereenkomsten

Huurrechten van bedrijfsruimten kunnen door overdracht en levering in een rechtshan-
deling van het recht op de onderneming overgaan, mits de verkrijgende eenmansonderne-
mer over een machtiging tot indeplaatsstelling in de zin van artikel 7:307 BW beschikt.
De overdracht van huurrechten voor bedrijfsruimten is onderdeel van de huurregelingen
voor middenstandsbedrijven in de artikelen 7:290 tot en met 7:310 BW. Deze artikelen
zijn in 1971 in de wet ingevoerd naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie
Houwing dat in opdracht van de minister was opgesteld.160 Op grond van artikel 7:307 lid
1 BW moet de verkrijger voor de overdracht van huurrechten van een bedrijfsruimte een
vordering instellen bij de rechter om daarmee een machtiging tot indeplaatsstelling te
verkrijgen.161 Op basis van artikel 7:307 lid 2 BW wijst de rechter de vordering alleen toe

160 Stb. 1971, 44. Wet van 28 januari 1971.
161 De verpachter van het recht op de onderneming kan onder artikel 7:307 lid 1 BW ook een vordering

instellen tot indeplaatsstelling als huurder. Zie voor een dergelijk geval HR 15 december 1972, NJ 1973/154.
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wanneer sprake is van een zwaarwichtig belang bij de overdracht én de verkrijger voldoende
waarborgen biedt voor de volledige nakoming van de huurovereenkomst en voor een
behoorlijke bedrijfsuitvoering. Als de verkrijger niet voldoende waarborgen biedt, wijst
de rechter de vordering op grond van artikel 7:307 lid 2 BW af.

Kern van artikel 3:307 BW is de bescherming van de plaatsgebondenheid van het detail-
handelsbedrijf. De gedachte is dat huurders van panden in de detailhandelsbranche behoefte
hebben aan bescherming tegen verhuurders die huurovereenkomsten beëindigen zonder
vergoeding van de opgebouwde goodwill.162 Of in de woorden van Meijers die in 1926 in
het WPNR hierover schrijft: ‘Wanneer de onderneming werkelijk bloeiend is en voor een
groot deel afhankelijk van het perceel, waarin deze onderneming gedreven wordt, kan het
recht van huur als bate der gemeenschap aangemerkt worden en dit recht getaxeerd worden
op een belangrijk deel van den goodwill’.163 In deze gedachte is de hoogte van de goodwill
hoofdzakelijk afhankelijk van de ligging van de eenmanszaak. Met name Van Oven maakte
zich sterk voor de erkenning van het beginsel van plaatsgebondenheid, maar ook in de
jurisprudentie zijn talloze voorbeelden te vinden.164 In het Roza-arrest van 1951 laat de
Hoge Raad een ander geluid horen en bepaalt dat de erven van de onderneming geen recht
hebben op de ontruiming van het eveneens geërfde bedrijfspand, ondanks dat de weduwe
die in het bedrijfspand woont deze eenmanszaak niet voortzet.165 De Hoge Raad is niet
standvastig, want in het Bos-Steffens- en Rijnzicht-arrest beslist hij weer ten faveure van
het beginsel van plaatsgebondenheid.166 De wetgever heeft het beginsel van plaatsgebon-
denheid uiteindelijk pas ingevoerd nadat er maatschappelijke onrust was ontstaan toen
bedrijfspanden met eenmanszaken werden onteigend in verband met de bouw van de IJ-
tunnel in Amsterdam in een periode dat er sprake was van een grote bedrijfsruimte-
schaarste.167

162 TK 1966-1967, 8875, nr. 3, p. 4.
163 E.M. Meijers Rubriek rechtsvraag in: WPNR 2963 1926.
164 F. Molenaar, Huur van bedrijfsruimte, in: WPNR 4932 1967, p. 1-5. Voor jurisprudentie zie bijvoorbeeld

Hof Amsterdam 13 december 1912, NJ 1914/67.
165 HR 27 april 1951, NJ 1952/63.
166 HR 4 juni 1954, NJ 1954/385 (Bos/Steffens) (De Hoge Raad acht het de taak van Steffens, die ten tijde van

de Tweede Wereldoorlog de onteigende eenmanszaak van de gevangengenomen Joodse Bos van de nazi’s
verkrijgt, om met instandhouding van de huurovereenkomst op naam van Bos het bedrijf in het perceel
voort te zetten. De huurovereenkomst op naam van Steffens is nietig.) en HR 9 mei 1958, NJ 1958/392
(Rijnzicht) (De Hoge Raad oordeelt dat voor de beslissing van wie het hotel-restaurant is, dat door de vrouw
samen met het pand is ingebracht in de gemeenschap maar is afgebrand en door de man is herbouwd,
beslissend is wie het bedrijf zelfstandig uitoefent.)

167 G.M. Kerpestein, Huur en verhuur van bedrijfsruimte, dissertatie Leiden, Hilarius Publicaties Leiden 2005,
p. 49.
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Voor de overdracht van huurrechten van bedrijfsruimten maakt de wet een onderscheid
tussen middenstandsbedrijfsruimte (artikel 7:290 BW) en overige bedrijfsruimte (artikel
7:230a BW). Onder middenstandsbedrijfsruimte wordt op grond van artikel 7:290 lid 1
BW begrepen een kleinhandelsbedrijf, restaurant- of cafébedrijf, afhaal- of besteldienst of
ambachtsbedrijf, als er een publiek toegankelijke ruimte bestemd voor rechtstreekse levering
of dienstverlening aanwezig is, een hotelbedrijf en kampeerbedrijf. De aanvankelijke
beperking tot detailhandelsbedrijven is nog tijdens het wetgevingsproces vervallen.

De rechter mag op grond van artikel 3:307 lid 3 BW aan een machtiging voorwaarden
verbinden of daarbij een last opleggen. De indeplaatsstelling heeft betrekking op alle ver-
bintenissen die voortvloeien uit de bestaande huurovereenkomst met de verhuurder. Dit
betekent dat ook eventuele betalingsachterstanden overgaan op de verkrijger. De vervreem-
dende eenmansondernemer wordt op de ingangsdatum van de rechterlijke machtiging
door de indeplaatsstelling ontslagen van zijn verplichtingen.168

In Duitsland ontbreekt een vergelijkbare regeling voor de overdracht van huurrechten van
bedrijfsruimten in de wet en gaan deze alleen onder algemene titel door afsplitsing van de
onderneming over.169 Frankrijk kent wel een bepaling voor de overgang van huurovereen-
komsten als het fonds de commerce wordt overgedragen.170 En België heeft wetgeving voor
overdracht van handelshuurovereenkomsten met de handelszaak. Daar gaan huurovereen-
komsten met de handelszaak over met behoud van de hoofdelijke aansprakelijkheid van
de vervreemdende eenmansondernemer tot het eind van de lopende huurperiode.171 Zowel
de Franse als de Belgische wet verbiedt elk beding waarin de overdracht van huurovereen-
komsten van een bedrijfsruimte aan derden wordt verboden. Een uitzondering geldt in
Frankrijk voor gevallen waarin de verkrijger de bedrijfsruimte niet genoegzaam van meu-
belen voorziet.172 Hiervan is sprake wanneer de verkrijger direct na de overdracht de
voortzetting van de eenmanszaak staakt. De Belgische wet maakt een uitzondering als de
vervreemdende eenmansondernemer of zijn familie in hetzelfde pand woont.

De overdracht van huurovereenkomsten gebeurt zowel in Frankrijk als in België door de
overdrachtsakte per aangetekende post of per exploot te betekenen aan de verhuurder.
Laatstgenoemde heeft vervolgens dertig dagen de tijd om een met redenen omkleed verzet
in te dienen.173 Als verzet binnen deze termijn uitblijft, verkrijgt de verhuurder in Frankrijk

168 F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1973, p. 117.
169 Zie § 152 jo. 133 UmwG.
170 Artikel L-141-14 Code de Commerce.
171 Artikelen 10 en 11 Handelshuurwet.
172 Artikel L-141-14 Code de Commerce.
173 Artikel L-141-14 Code de Commerce en artikel 10 Handelshuurwet.
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door de overdracht het recht van ‘droit de suite’ op de meubelen in de bedrijfsruimte. De
gedachte is dat deze goederen in de bedrijfsruimte ter zekerheid dienen voor de voldoening
van de huurpenningen van de verhuurder.174 In België is het verzet van de verhuurder
gegrond als de vervreemdende eenmansondernemer minder dan twee jaar zijn handelszaak
in het pand drijft. De verhuurder is bij een gegrond verzet wel schadeplichtig.

5.4.2 Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten zijn in de praktijk slechts in enkele gevallen onderdeel van het
recht op de onderneming, omdat de eenmansondernemer vaak geen personeel in dienst
heeft. Artikelen 7:662 en verder BW regelen de overgang van arbeidsoverkomsten van
rechtswege bij de overdracht van de onderneming. Opnieuw berust een wettelijke regeling
hier direct op de overdracht en overgang van een gehele onderneming, waarmee haar
overdraagbaarheid ook hier niet slechts wordt voorondersteld maar zelfs benadrukt.

De regeling van artikel 7:662 en verder BW is in 1977 op Europees niveau tot stand geko-
men.175 Het doel van de regeling is niet gelegen in de bescherming van de goodwillwaarde
door verlies van werknemers, maar in de bescherming tegen massaontslag door overdracht
van de onderneming onder bijzondere titel.176 De overgang van arbeidsovereenkomsten
samen met de onderneming is thans gebaseerd op Richtlijn 2001/23/EG, volgens welke in
alle lidstaten van de EU arbeidsovereenkomsten overgaan bij de overdracht van de
onderneming.177

Voor de overgang van arbeidsovereenkomsten met de onderneming zijn geen additionele
uitvoeringshandelingen vereist. De overgang werkt van rechtswege tegenover eenieder
vanaf het moment dat de overdracht wordt voltrokken.178 De vervreemdende eenmanson-
dernemer blijft tot een jaar na de overdracht hoofdelijk aansprakelijk. De Europese wetgever
geeft aan de overgang van arbeidsovereenkomsten met de onderneming een ruime uitleg.179

Dit blijkt ten eerste uit het gekozen ondernemingsbegrip. In de richtlijn is voor de reikwijdte
van de regeling gekozen voor een rechtsvorm-onafhankelijk ondernemingsbegrip: het gaat

174 Het recht van droit de suite op de goederen in de bedrijfsruimte heeft de verhuurder ook bij executie door
een pandhouder van de fonds de commerce. Ook in dat geval gaat het huurrecht van een bedrijfsruimte
over. Zie hierover F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1973,
p. 117.

175 Zie uitgebreid M. Holtzer, Wet overgang van ondernemingen, Kluwer Deventer 2003.
176 TK 1980-1981, 15940, nr. 3 (MvT).
177 Richtlijn 77/189/EEG, PbEG 5 maart 1977, L61/26, PbEG 22 maart 2001, L82/16.
178 Het gaat hier om de feitelijke vaststelling of sprake is van een overdracht en niet een juridische. Zie TK

2000-2001, 27469, nr. 3, p. 1.
179 HvJ 6 november 2003, JAR 2003/298.
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om ‘alle organisaties, gericht op het voortbrengen of levering van goederen of verlening
van diensten, ongeacht of het winststreven daarbij een rol speelt’.180 Ten tweede blijkt dat
uit de condities voor de overdracht. Een te summiere, foutieve of vergeten beschrijving
van de onderneming in de koopovereenkomst staat aan de overgang van arbeidsovereen-
komsten niet in de weg.181 Daarnaast is de richtlijn niet alleen van toepassing bij koop,
maar ook bij fusie of splitsing van een economische eenheid die haar identiteit behoudt.182

Noodzakelijk is enkel dat ten tijde van de overdracht een lopend bedrijf overgaat.183 Of dat
gebeurt, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval.184

De overgang van arbeidsovereenkomsten is op grond van artikel 7:663 BW niet van toe-
passing in faillissement. Recent oordeelde het HvJ EU in het Smallsteps-arrest dat ook bij
een pre-pack arbeidsovereenkomsten met de onderneming tijdens een faillissement over-
gaan.185 In dit arrest stelt het HvJ EU in navolging van de advocaat-generaal dat een pre-
pack niet gericht is op de liquidatie van de onderneming, maar op de voortzetting van de
levensvatbare delen van de onderneming.186 Voor curatoren die tot taak hebben een zo
hoog mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers te verwezenlijken, is het arrest
moeilijk te rijmen met de praktijk waar werknemerssalarissen vaak een grote kostenpost
zijn van een failliet bedrijf.187 Curatoren zeggen gewoonlijk in de eerste dagen van een
faillissement op grond van artikel 40 Fw het einde van arbeidsovereenkomsten aan.
Recentelijk heeft de Hoge Raad in een tussenarrest over het faillissement van Heiploeg
prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU over de pre-pack en de overgang van arbeids-
overeenkomsten tijdens een faillissement.188

180 TK 1980-1981, 15940, nr. 3, p. 4-5 (MvT).
181 Uit het Klarenberg-arrest van het HvJ EG volgt dat ook wanneer partijen in de koopovereenkomst de

intentie van de verkrijger van het recht op de onderneming neerleggen om na overdracht de bedrijfsactivi-
teiten te wijzigen, af te stoten of stil te leggen de gebonden overdracht van arbeidsovereenkomsten met de
onderneming niet verhinderd kan worden. HvJ EG 12 februari 2009, JAR 2009/92.

182 Artikel 7:662 lid 1 sub a BW.
183 In het Klarenberg-arrest bepaalde het HvJ EG dat niet alleen bij handhaving van de organisatorische band

tussen personen of activa en passiva van identiteitsbehoud sprake is, maar ook bij behoud van de functionele
band van een economische eenheid. HvJ EG 12 februari 2009, JAR 2009/92.

184 Met name de aard van de onderneming, de overgedragen materiële en immateriële activa, de waarde van
de overgedragen materiële en immateriële activa, de omvang van het overgedragen personeelsbestand, het
overgedragen klantenbestand, de mate waarin de overgedragen activiteiten worden voortgezet en de even-
tuele duur van de onderbreking van die activiteiten spelen bij de beoordeling een rol. HvJ EG 18 maart
1986, NJ 1987/502 (Spijkers-arrest).

185 HvJ EU 22 juni 2017, C-126/16, NJ 2017/369.
186 Conclusie A-G Mengozzi, 29 maart 2017, C-126/16.
187 Zie F.M.J. Verstijlen, De dubbele natuur van de doorstart, in: TvI 2017/20.
188 HR 17 april 2020, NJ 2020/234, TvI 2020/35 m.nt. T.T. van Zanten.
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5.4.3 Merkrecht

Ook merken zijn vaak een element van het recht op de onderneming, net als andere
intellectuele eigendomsrechten. Voor het merkrecht was tot 1971 net als de handelsnaam
sprake van gebonden overdracht samen met de onderneming.189 (Oud) artikel 20 Merkenwet
bepaalde als volgt: ‘De overdracht van een merk, overeenkomstig artikel 5 ingeschreven,
wordt alleen aangetekend indien tevens de fabriek of handelsinrichting, van welker waren
het merk bestemd is, aan dezelfden persoon is overgegaan.’ Het doel van (oud) artikel 20
Merkenwet was om het gebruik van het merkrecht door de ondernemer in het rechtsverkeer
te erkennen. Tegelijk was het gebruik een indicatie dat het merkrecht toebehoorde aan de
ondernemer, de zogenaamde herkomstaanduiding.

Net als de handelsnaam wordt het merkrecht, maar ook andere intellectuele eigendoms-
rechten, in het rechtsverkeer en in het spraakgebruik gebruikt om het recht op de onder-
neming aan te duiden.190 De gebonden overdracht van het merkrecht met de onderneming
waarborgt ook voor het merkrecht dat deze bij overdracht gebonden blijft aan de onderne-
mer.191

(Oud) artikel 20 Merkenwet speelt net als artikel 2 Hnw een rol bij de besproken erkenning
van de onderneming als algemeenheid van goederen en schulden door de wetgever in
1954. Daarnaast wijst de wetgever ook nog op artikel 101 Fw over de doorstart van de
onderneming. Deze behandel ik hierna in paragraaf 5.2.8.

(Oud) artikel 20 Merkenwet is geschrapt naar aanleiding van de invoering van het Benelux
Merken-Verdrag.192 Dat verplichtte de lidstaten tot wettelijke erkenning van de vrije
overdracht van het merkrecht. De bedoeling van de Europese wetgever was te verduidelijken
dat licentienemers het merkrecht kunnen kopen los van de onderneming.193 Voor de
invoering van het Benelux Merken-Verdrag bestond in de Nederlandse literatuur al kritiek
op (oud) artikel 20 Merkenwet.194 In de literatuur werd gepleit voor de schrapping van de

189 Cohen Jehoram schrijft over het werk van J. Kohler, Das Recht desMarkenschutzes uit 1884 dat aan de basis
ligt van de wetgeving van eind negentiende eeuw in Europa over de gebonden overdracht van het merkrecht
met de onderneming. H. Cohen Jehoram, Goodwillrecht, Kluwer Deventer 1963, p. 73.

190 G.M.G.H. Russel, De onderneming in het privaatrecht, A.H. Kruyt Amsterdam, p. 205 en 219 e.v.
191 F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1973, p. 79.
192 Stb. 1963, 221. Naar aanleiding van het Benelux Merken-Verdrag werd in Nederland de Benelux-merkenwet

ingevoerd. Deze wet is in 2006 vervangen door het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele eigendom
(BVIE).

193 Th.C.J.A. van Engelen, Artikel 2 Handelsnaamwet in wetshistorisch perspectief, in: BIE 1994 nr. 9, p. 285.
194 Zie bijvoorbeeld W.L. Haardt, Moeder- en dochtermaatschappij als belanghebbenden bij een merk, in: NV

1950, p. 156 e.v.
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herkomstaanduiding. Dat was noodzakelijk door de strikte interpretatie van de Hoge Raad
van (oud) artikel 20 Merkenwet in de Eau de cologne 4711-arresten, waardoor vrije over-
dracht van het merkrecht niet mogelijk was.195 Ook de Kamer van Koophandel drong erop
aan dat het artikel zou worden geschrapt: ‘Maar daarenboven vrezen wij, dat die beperking
in de practijk bezwarend zal blijken. Stel, dat een fabrikant, eigenaar van een gunstig bekend
merk, zijne zaken aan kant wil doen, en gelegenheid heeft zijn merk over te dragen aan
een ander fabrikant van dezelfde artikelen. Deze zal dan dat merk niet kunnen kopen of
hij moet tevens de fabriek er bij nemen. Dit is een bezwaar, en ook voor het door de
Regering beoogde doel beduidt de bepaling niets, want heeft die fabrikant nu eenmaal het
merk, dan kan niemand hem toch beletten de artikelen, in zijn eigen oude fabriek gemaakt,
onder dat merk te verkopen’.196

Ook in Frankrijk, België en Duitsland was in de literatuur kritiek op de herkomstaanduiding
van het merkrecht in de wet.197 Vanwege het Benelux-Verdrag zijn de voorwaarden voor
overdracht van het merkrecht nu nagenoeg gelijk aan die in de ons omringende landen.
Toch is de gebonden overdracht van het merkrecht samen met de onderneming in Duitsland
nog expliciet in de wet terug te vinden.198 In § 27 lid 2 Markengesetz wordt bepaald dat in
het geval van twijfel het merkrecht geacht wordt overgegaan te zijn met de onderneming
of een deel daarvan. Ook voor het auteursrecht wordt in de huidige Duitse wet verwezen
naar de gebonden overdracht. In § 34 Urheberrechtsgesetz is de overdracht van auteurs-
rechtlicenties geregeld zonder instemming van de auteur door de overdracht van (een deel
van) de onderneming.

Mijns inziens is het een misverstand dat de gebonden overdracht van het merkrecht met
de onderneming een beletsel is voor de vrije overdracht van het merkrecht. De vraag is of
de herkomstaanduiding echt geschrapt had moeten worden en men niet beter de tekst van
(oud) artikel 20 Merkenwet had kunnen verduidelijken in die zin dat naast de gebonden
overdracht van het merkrecht ook vrije overdracht mogelijk is. Bovendien verschilt arti-
kel 2.31 lid 2 BMW inhoudelijk ook weinig van (oud) artikel 20 Merkenwet. (Oud) artikel 20
Merkenwet kende eveneens een voorwaarde voor de gebonden overdracht van het merk-
recht samen met de onderneming. Het verplichtte de inschrijving van de overdrachtsakte
van het merkrecht in het handelsregister. Deze inschrijving is in het Benelux Merken-
Verdrag vervangen door een deponeringssysteem. Uit de verplichte inschrijving in het

195 HR 24 mei 1929, NJ 1929/1521 m.nt. Meijers en HR 21 november 1930, NJ 1931/218 m.nt. Meijers.
196 TK 1892-1893, p. 1850.
197 Zie bijvoorbeeld F. Gothier en M-C Janssens, Europees en Beneluxmerkenrecht, Larcier Brussel 2016, p. 189.
198 A. Nordemann and Ch. Cyzchowski, Trademark transactions in Germany: a continental European system

moves towards common understanding with the US in: I. Calboli and J. de Werra (eds.), The law and practice
of trademark transactions. A global and local outlook, Edward Elgar Cheltenham 2016, p. 395.
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deponeringssysteem voor de werking tegenover derden blijkt dat het gevaar van misleiding
van het publiek zich in het rechtsverkeer oplost. Daar wordt immers vanwege het depone-
ringssysteem duidelijk welke onderneming precies bedoeld wordt met een merkrecht.

Dat de herkomstaanduiding is geschrapt, betekent niet dat het merkrecht – of de andere
intellectuele eigendomsrechten – niet samen met de onderneming overgedragen kan
worden. De schrapping van de herkomstaanduiding is niet bedoeld om de vrijwillige
gebonden overdracht van het merkrecht met de onderneming onmogelijk te maken. Voor
de gebonden overdracht van het merkrecht met de onderneming zijn nu zoals vermeld op
grond van artikel 2.31 lid 2 BMW additionele uitvoeringshandelingen vereist. Voor de
werking tegenover derden van de overdracht van het merkrecht is op grond van artikel 2.31
lid 2 BMW een schriftelijke akte vereist; ontbreekt deze, dan is de overdracht nietig.

5.4.4 Vorderingen op naam

Het is wenselijk dat vorderingen op naam door overdracht en levering in een rechtshande-
ling van het recht op de onderneming kunnen overgaan. Naar het oordeel van de Hoge
Raad is dit echter naar huidig recht niet mogelijk: deze overgang is in strijd met zijn Ton-
naer-Van Uden-arrest. Artikel 3:94 lid 1 BW vereist voor de cessie van vorderingen een
daartoe bestemde akte en mededeling aan de debitor cessus. De akte en mededeling aan
de debitor cessus zijn constitutieve vereisten.199 Zonder een rechtsgeldige overdracht kan
er ook geen sprake zijn van werking van diezelfde overdracht tegenover bestaande schul-
denaren.200 Met name het mededelingsvereiste is een obstakel voor overgang van vorderin-
gen door overdracht en levering in een rechtshandeling van de onderneming, aldus de
Hoge Raad in het Tonnaer-Van Uden-arrest.201 De Hoge Raad oordeelde hierin dat het
mededelingsvoorschrift van artikel 3:94 lid 1 BW eraan in de weg staat dat vorderingen
op naam door een inbreng van de onderneming zonder een mededeling aan de schuldenaren
overgaan op een opgerichte BV. De overgang van vorderingen door overdracht en levering
in een rechtshandeling van de onderneming wordt dus volgens de Hoge Raad in het
Tonnaer-Van Uden-arrest niet aanvaard.202

199 Asser/Sieburgh 6-II, Verbintenissenrecht. De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte, Wolters Kluwer
Deventer 2017, p. 291.

200 L.C.A. Verstappen, Overdracht onder algemene titel, in: M.J.G.C. Raaijmakers en L.C.A. Verstappen,
Onderneming en overdracht onder algemene titel, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’, Tjeenk Willink
Deventer 2002, p. 139.

201 HR 29 oktober 2004, NJ 2004/673 (Tonnaer-Van Uden).
202 Zie ook Molenaar die dit ook vindt. F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink

Zwolle 1970, p. 105-123.
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De Hoge Raad oordeelde in het Tonnaer-Van Uden-arrest ook dat een oprichtingsakte
van een BV geen tot een cessie bestemde akte is als bedoeld in artikel 3:94 BW. De Hoge
Raad acht het oordeel van het hof in deze zaak juist; het hof had gesteld dat ‘de oprichtings-
akte van de besloten vennootschap, waarin de regeling van de inbreng van de eenmanszaak
van de oprichter (verweerder) ter storting op de aandelen is opgenomen, (…) niet tevens
kan worden beschouwd als de akte bestemd tot levering van de tot de onderneming van
verweerder behorende tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen rechten’. De
Hoge Raad eist dan ook dat uit de akte ter levering van de onderneming blijkt van de uit-
drukkelijke bedoeling van partijen om een vordering met de onderneming over te laten
gaan.203

In Duitsland wordt de fictieve cessie verdedigd bij overgang van een vordering door
overdracht en levering in een rechtshandeling van de onderneming. Bij die fictieve cessie
vindt fictief een mededeling plaats aan de debitor cessus en verkrijgt de overdracht en
levering van de vordering daardoor werking tegenover de schuldenaar.204 Op basis van de
overgang van vorderingen kunnen bestaande schuldenaren bevrijdend betalen aan de
verkrijgende eenmansondernemer, omdat deze door de overdracht van de onderneming
in een geheel mede-rechthebbende is geworden van de vorderingen. Na overgang van
vorderingen blijven de bestaande schuldenaren gerechtigd om bevrijdend te betalen aan
de vervreemdende eenmansondernemer.205 Als de verkrijgende eenmansondernemer dit
onwenselijk vindt, zal hij in actie moeten komen. De verkrijgende eenmansondernemer
voorkomt een bevrijdende betaling aan de vervreemdende eenmansondernemer door de
overgang bekend te maken aan de bestaande schuldenaar.206 De ‘onjuiste’ betaling na
overdracht door bestaande schuldenaren aan de vervreemdende eenmansondernemer in
plaats van aan de verkrijgende eenmansondernemer is dus eenvoudigweg voor risico van
laatstgenoemde.207 Deelt de vervreemdende eenmansondernemer de overgang wel mee
aan de bestaande schuldenaren, dan hebben deze naar analogie met § 38 lid 2 UGB het
recht zich binnen drie maanden na deze mededeling te verzetten tegen deze overgang.

De vraag is of aan het aanvaarden van de overgang van vorderingen door overdracht en
levering in een rechtshandeling van het in deze studie centraal staande recht op de

203 HR 29 oktober 2004, NJ 2004/673.
204 Een enkele Duitse schrijver stelt in plaats van een fictieve cessie dat de tweede zin van §§ 25 en 28 een

onweerlegbaar vermoeden van overgang van alle vorderingen door overdracht van het recht op de onder-
neming in het leven roept. Bijvoorbeeld Hausmann, Die Rechtsfolgen der Fortführung…- § 25 I 2 HGB, in:
JR 1994, p. 133.

205 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 308.
206 K. Schmidt, a.w., p. 308-310.
207 K. Schmidt, a.w., p. 269 en 308.

187

5 Overdracht van het recht op de onderneming



onderneming het mededelingsvoorschrift van artikel 3:94 lid 1 BW in de weg staat. Die
vraag rijst in de eerste plaats omdat de wetgever bij de invoering van het BW de relatieve
werking van de betekening heeft gewijzigd in het constitutieve mededelingsvereiste van
artikel 3:94 lid 1 BW.208 De wetgever laat in de parlementaire geschiedenis in het midden
waarom voor de overgang van vorderingen met de onderneming het constitutief medede-
lingsvereiste wenselijk is. De wetgever onderbouwt de wenselijkheid van het constitutief
mededelingsvereiste enkel met het argument dat in het kader van de eenheid voor de ves-
tiging van een pandrecht op vorderingen een constitutief mededelingsvereiste ingevoerd
wordt.209 Het gebrek aan verdere onderbouwing bevreemdt als men naar het toen al
bestaande recht in Duitsland en Oostenrijk kijkt: in de Duitse en Oostenrijkse wet is de
mededeling aan de debitor cessus geen constitutief vereiste voor de overdracht en levering
van vorderingen.210 Daarnaast bestaat sinds 1900 zoals eerder besproken in Duitsland de
mogelijkheid van de overgang van vorderingen door overdracht en levering in een
rechtshandeling van de onderneming zonder mededeling aan de debitor cessus in de wet.211

De overgang van vorderingen door overdracht en levering van de onderneming werd in
1994 door de Duitse wetgever nog eens benadrukt. De Duitse wetgever heeft in 1994 de
afsplitsing onder algemene titel van de onderneming inclusief vorderingen ingevoerd.212

In de tweede plaats rijst die vraag omdat de overgang van vorderingen door overdracht
en levering in een rechtshandeling van het recht op de onderneming aansluit bij de overgang
van andere activa die behoren tot de onderneming. Uit artikel 2 Hnw, (oud) artikel 20
Merkenwet, artikel 7:307 en artikel 7:662 en verder BW volgt al voor de handelsnaam, het
merkrecht, huurrechten van bedrijfsruimten en arbeidsovereenkomsten dat deze met het
recht op de onderneming overgaan. Uit voornoemde wettelijke regelingen zou de intentie
van de wetgever om de overdraagbaarheid van het recht op de onderneming te regelen

208 Parl. Gesch. Boek 3, p. 392.
209 ‘Er is weinig reden om, gelijk in het tegenwoordig recht, op dit punt een verschil te maken tussen de wijze

van vestiging van een pandrecht op vorderingen en de wijze van overdracht van vorderingen. In het ontwerp
zijn beide gelijk geregeld en, omdat het gewenst is, dat er van de overdracht iets naar buiten blijkt, zodanig
niet een betekening nog na de faillietverklaring van de overdrager geldig kan geschieden, is het stelsel, dat
thans ook bij de inpandgeving van de vorderingen geldt, boven dat van artikel 668 B.W. verkozen.’ Parl.
Gesch. Boek 3, p. 392.

210 De overgang van vorderingen door overdracht van het fonds de commerce ontbreekt in Frankrijk door de
beperkte omvang van dit fonds. Aangenomen mag worden dat wel in België schuldvorderingen met de
handelszaak overgedragen kunnen worden. Krachtens het arrest van het Hof van Cassatie van 6 november
1970 kunnen in België schuldvorderingen namelijk met de handelszaak verpand worden, mits de schuld-
vorderingen verband houden met de te verpanden handelszaak. Cass. 6 november 1970, RCJB 1972/320
m.nt. Fontaine.

211 Zie paragraaf 5.3.4.1.
212 In gelijke zin Karsten Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Berlin, 2014, p. 275.
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kunnen worden opgemaakt.213 Vergelijk Schmidt die voor Duitsland op hetzelfde wijst en
dit het wettelijke Kontinuitätsmodel noemt.214

Naar mijn mening is het wenselijk dat vorderingen door overdracht en levering in een
rechtshandeling van het recht op de onderneming kunnen overgaan. Daarvoor kan aan-
sluiting worden gezocht bij de fictieve cessies zoals in het Duitse recht. Van een strikte
cessie in de zin van artikel 3:94 lid 1 BW is evenwel geen sprake. Omdat de debitor cessus
niet vooraf op de hoogte wordt gesteld van de overdracht, kan deze dan zowel aan de ver-
vreemdende als de verkrijgende eenmansondernemer bevrijdend betalen. Dit sluit aan bij
artikel 6:34 lid 1 BW dat de mogelijkheid schept voor de debitor cessus om bevrijdend te
betalen in het geval hij op redelijke gronden heeft aangenomen dat de ontvanger tot ont-
vangst van de betaling gerechtigd was. De inschrijving van de verkrijgende eenmansonder-
nemer in het handelsregister is naar mijn mening zo’n redelijke grond.

5.4.5 Schulden en contracten

Hieronder zal ik uiteenzetten dat het naar mijn mening ook wenselijk is dat schulden en
contracten door overdracht en levering in een rechtshandeling van het recht op de
onderneming kunnen overgaan. In Nederland is het wetsontwerp artikel 3.1.1.11 ONBW
voor de algemeenheid van goederen en schulden geëindigd met de invoering in 1992 van
de schuld- en contractsoverneming in artikelen 6:155 tot en met 6:159 BW.215 De bedoeling
van deze regeling is de overgang van schulden en contracten mogelijk te maken in het
geval van de overdracht van een algemeenheid van goederen en schulden.216 De wetgever
heeft echter de opvatting van de literatuur over de overdracht van schulden en contracten
gevolgd en het beginsel van de partijautonomie ten grondslag gelegd aan de artikelen 6:155
en 6:159 BW.

In de literatuur is omstreden of schulden en contracten door overdracht en levering in een
rechtshandeling van de onderneming kunnen overgaan.217 Bij overname van contracten
behorend tot de onderneming gaan alle uit het contract voortvloeiende verbintenissen

213 Molenaar wees er in zijn dissertatie op dat voor de overgang van vorderingen door de overdracht van het
recht op de onderneming een wettelijke grondslag ontbreekt. F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie
Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1970, p. 105-123.

214 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 256.
215 Zo ook naar Duits recht J.W. Flume, Vermögenstransfer undHaftung, De Gruyter Recht Berlin 2008, p. 138.
216 Zo volgt uit de Toelichting Meijers op het ONBW op artikel 3.1.1.11 ONBW (p. 171-172) en de Parl. Gesch.

Boek 6, p. 573.
217 Asser/Sieburgh 6-II 2017, Verbintenissenrecht. De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte, Wolters

Kluwer Deventer 2017, p. 289.
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over van de vervreemdende eenmansondernemer naar de verkrijgende eenmansonderne-
mer. Met andere woorden de gehele rechtsverhouding van contractspartijen gaat over. De
overgang van verbintenissen uit contracten wordt met name verhinderd door de passiefzijde
van de verbintenis: de schulden. Ook de actiefzijde van de verbintenis, de vordering, gaat
over. Volgens de heersende leer zijn schulden aan de persoon gebonden.218 Partijen maken
een bewuste keuze om met elkaar een verbintenis aan te gaan. Het belang van de keuze
kan voor de eenmansondernemer gelegen zijn in de betrouwbaarheid van de leverancier
en klanten of financier.219

Als hierboven gezegd heeft de wetgever met de schuld- en contractsovernemingregeling
in artikelen 6:155 en 6:159 BW bedoeld de overgang van schulden en contracten in het
geval van de overdracht van een algemeenheid van goederen en schulden mogelijk te
maken. Bij de invoering van deze regeling zag hij echter af van een regeling voor de overgang
van schulden en contracten door overdracht en levering in een rechtshandeling van het
recht op de onderneming. In plaats daarvan voerde hij in artikelen 6:155 en 6:159 BW het
beginsel van de partijautonomie door. De wetgever stelde als volgt:

‘In de memorie van antwoord betreffende Boek 3, (a) is aangekondigd dat de
problematiek die bij de overdracht van een algemeenheid van goederen, in het
bijzonder van een onderneming, kan rijzen ten aanzien van schulden en lopende
overeenkomsten, aan de orde zou worden gesteld in de Boeken 6 en 7. Wat
Boek 6 betreft moet daarbij aan de onderhavige afdeling worden gedacht. In
het gewijzigd ontwerp zijn alle daarin ondergebrachte bepalingen dan ook met
het oog op het belangrijke geval van een overdracht van een onderneming nog
eens bezien, en waar zulks nodig was, gewijzigd. Daarbij is er van uitgegaan
dat het geen aanbeveling verdient een regel op te nemen volgens welke de over-
dracht van een onderneming – tot stand te brengen door de overdracht van de
daartoe behorende goederen met verrichting door de vervreemder van het
nodige opdat de verkrijger de onderneming kan voortzetten – van rechtswege
een overgang van schulden en lopende overeenkomsten tot gevolg heeft of althans
van rechtswege tot een (mede)aansprakelijkheid van de verkrijger ter zake van
de nakoming van deze schulden en overeenkomsten leidt’.

(…)

218 Asser/Sieburgh 6-II 2017, Verbintenissenrecht. De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte, Wolters
Kluwer Deventer 2017, p. 289.

219 Zie Rank-Berenschot, Over de scheidslijn tussen goederen- en verbintenissenrecht, dissertatie Leiden, Kluwer
Deventer 1992, p. 239 e.v.
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‘De onderhavige afdeling moet derhalve worden gezien als een regeling van de
wijze waarop de overgang van de schulden en overeenkomsten kan worden
geëffectueerd in de gevallen dat partijen een dergelijke overgang hebben
bedongen bij de overeenkomst op grond waarvan de overdracht van de
onderneming plaats vindt.’220 [cursivering en onderstreping AB]

Artikel 6:155 lid 1 BW vereist voor de overgang van schulden de toestemming van de
bestaande schuldeisers. Artikel 6:159 lid 1 BW vereist voor de overgang van contracten de
medewerking van de wederpartij. Aan het toestemmings- en medewerkingsvereiste ligt
het beginsel van de partijautonomie ten grondslag.221

Op grond van het beginsel van de partijautonomie wordt de overgang van schulden en
contracten door overdracht en levering in een rechtshandeling van de onderneming door
de heersende leer afgewezen. Bijvoorbeeld Molenaar vindt op basis van het beginsel van
de partijautonomie dat schulden en contracten een belemmering zijn voor de overdracht
en levering van de onderneming in een geheel.222 Zijn argument is dat het huidige arti-
kel 6:248 lid 1 BW dergelijke schuldovernemingen zonder een expliciete wettelijke grond
verhindert. Artikel 6:248 lid 1 BW bepaalt dat een overeenkomst niet alleen de door partijen
overeengekomen rechtsgevolgen heeft, maar ook die welke, naar de aard van de overeen-
komst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.
Het vroegere artikel 1374 BW (oud) verheldert dat bedoeld wordt dat een overeenkomst
alleen contractspartijen bindt.

De vraag is waarom de wetgever voor de algemeenheid van goederen en schulden bij de
schuld- en contractsovernemingregeling in de artikelen 6:155 lid 1 en 6:159 lid 1 BW heeft
gekozen voor het beginsel van de partijautonomie.223 Zijn keuze kan verband houden met
het feit dat bij het eerste ontwerp van artikel 3.1.1.11 ONBW de regeling van de schuld-
en contractsoverneming is vooruitgeschoven.224 Maar daardoor is de band met de alge-
meenheid van goederen en schulden verloren gegaan en is de schuld- en contractsoverne-
ming een algemene regeling geworden die ook van toepassing is op andere gevallen van
overgang van contracten. Ook is de band verloren gegaan met de hiervoor besproken
regeling voor de overgang van arbeidsovereenkomsten, huurrechten van bedrijfsruimten

220 Parl. Gesch. Boek 6, p. 573.
221 Zie uitgebreid over het beginsel van de partijautonomie C.E. du Perron, Overeenkomst en derden: een analyse

van de relativiteit van de contractswerking, dissertatie UvA, Kluwer Deventer 1999.
222 F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1970, p. 111-112.
223 De wetgever rept niet over het voordeel van de overgang van contracten door overdracht en levering in een

rechtshandeling van het recht op de onderneming, namelijk de kosten- en tijdsbesparing.
224 Toelichting Meijers op het ONBW, Boek 3, p. 171.
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en de bijzondere regeling voor schade- en levensverzekeringen.225 Artikel 121 en 129 Wet
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 bepalen immers dat een verzekeraar met toestemming
van de Pensioen- en Verzekeraarskamer en bij akte schadeverzekeringen en levensverze-
keringen kan overgedragen. Van de overdracht wordt dan mededeling gedaan aan de
verzekeringnemers, die het recht hebben om de onderliggende overeenkomst te ontbinden.
Verder bepaalde (oud) artikel 34 Pachtwet dat een derde bij eigendomsoverdracht van het
verpachte in de rechten en verplichtingen van de verpachter volgt. Het nieuwe artikel 7:363
lid 1 BW bepaalt iets vergelijkbaars, en beperkt de verkrijger van de verpachte zaak tot de
echtgenoot of geregistreerd partner, een of meer van zijn bloed- en aanverwanten in rechte
lijn, pleegkinderen of medepachters, en schrijft een rechtelijke toewijzing van de vordering
van de pachter voor deze indeplaatsstelling voor.

De overgang van schulden en contracten door de overdracht in een rechtshandeling van
het recht op de onderneming vormt de kern voor de overdraagbaarheid van het recht op
de onderneming aangezien de overgang van passiva het voornaamste bezwaar is tegen de
overdracht. Is de overgang van schulden en contracten door overdracht en levering in een
rechtshandeling daarom niet te prevaleren boven de stuksgewijze schuld- en contractsover-
neming? De overgang van schulden en contracten met het recht op de onderneming doet
recht aan het in Duitsland door Schmidt geschetste beeld dat schulden en contracten niet
aan de persoon van de schuldenaar zijn gebonden, maar aan de hoedanigheid van de
ondernemer.226 Ik herhaal zijn drie argumenten hiervoor.227 Ten eerste wordt in het
rechtsverkeer met de ondernemer handel gedreven en kunnen derden, wanneer nodig,
door de inschrijfplicht in het handelsregister de identiteit van de ondernemer eenvoudig
vaststellen.228 De persoon van de schuldenaar is in het rechtsverkeer dus minder van belang
dan het beginsel van de partijautonomie doet vermoeden. Ten tweede moeten de bestaande
schuldenaren, schuldeisers en contractspartijen van de vervreemdende eenmansondernemer
er altijd op bedacht zijn dat het recht op de onderneming, inclusief de bestaande rechten
en verplichtingen, wordt overgedragen.229 Ten derde heeft de overdracht van de onderne-
ming in beginsel geen negatieve gevolgen voor de bestaande rechten en verplichtingen

225 Zie over deze regeling uitgebreid M. Huizingh, Contractsoverneming, dissertatie Nijmegen, Wolters Kluwer
Nijmegen 2016, p. 71-82.

226 Schmidt ontleent zijn idee aan Wieland die reeds in 1921 de Firmenfortführung bedacht. K. Wieland,
Handelsrecht. Erster Band, Das Kaufmännische Unternehmen und die Handelsgesellschaften, Duncker &
Humblot München 1921, § 24.

227 Zie ook paragraaf 3.2.
228 Zo ook H. Büttner, Identität und Kontinuität bei der Gründung juristischer Personen, Verlag Gieseking

Bielefeld 1967.
229 K. Schmidt, Übergang von Vertragsverhältnissen nach §§ 25, 28 HGB, in: FS Dieter Medicus, Köln 1999,

p. 555.
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door de cumulatieve aansprakelijkheid.230 Naar de opvatting van Schmidt wordt de
onderneming bij overdracht als geheel voortgezet onder dezelfde identiteit, mits deze door
de verkrijgende eenmansondernemer onder dezelfde handelsnaam wordt gedreven.231

Onder die omstandigheid is de onderneming ook na overdracht herkenbaar voor eenieder.
Hij noemt dit ‘Firmenfortführung’. De verkrijgende eenmansondernemer wordt in dit
concept dan wel de nieuwe rechtsdrager, maar de identiteit van de onderneming blijft, op
de subjectwisseling na, ongewijzigd.

In Duitsland komt de Duitse Flume in zijn dissertatie uit 2008 tot dezelfde conclusie.232

Hij stelt aanvullend dat juist ondernemers op grond van het beginsel van partijautonomie
het recht hebben om de overgang van schulden en contracten behorend tot de onderneming
in een rechtshandeling met elkaar overeen te komen. In zijn opvatting prevaleert de goe-
derenrechtelijke organisatievrijheid tussen ondernemers boven de partijautonomie tussen
de vervreemdende eenmansondernemer en zijn wederpartij of schuldeiser.

In Duitsland verdedigt Schmidt dat bij de overgang van schulden en contracten door
overdracht en levering in een rechtshandeling van de onderneming de schuld of het contract
onder algemene titel overgaat op de verkrijgende eenmansondernemer, en de vervreem-
dende eenmansondernemer cumulatief toetreedt tot de schuld of het contract.233 Bij deze
cumulatieve schuldoverneming treedt de verkrijgende eenmansondernemer niet toe tot
de schulden, maar de vervreemdende eenmansondernemer. Deze treedt na de overdracht
van de onderneming toe tot de schuld of het contract en verbindt zich cumulatief, naast
de verkrijgende eenmansondernemer, tot het voldoen van de schuld.

Door de rechtsovergang onder algemene titel van de schulden en contracten wordt de
verkrijgende eenmansondernemer van rechtswege de enige contractspartij. Door rechts-
overgang onder algemene titel van de schuld of het contract houdt de aansprakelijkheid
van de vervreemdende eenmansondernemer jegens de bestaande schuldeisers op te bestaan
en is de vervreemdende eenmansondernemer dus als het ware uit zijn aansprakelijkheid

230 Vergelijk H. Krejci, Betriebsübergang und Arbeitsvertrag, Manz Wien 1972, p. 216.
231 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Berlin 2014, p. 246.
232 J. Flume, Vermögenstransfer und haftung, De Gruyter Recht Berlin 2008, p. 69; J.W. Flume, Partielle Uni-

versalsukzession auβerhalb des Spaltungsrecht?, in: ZHR 170 2006, p. 737.
233 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Berlin 2014, p. 271-277; Asser-Rutten I, p. 429 e.v. Ver-

gelijk de situatie waarin een beherend vennoot toetreedt tot de CV. De beherend vennoot is dan hoofdelijk
aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap ontstaan vóór zijn toetreding. Zie HR 13 maart 2015,
JOR 2015/134 (Carlande).
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ontslagen. De medewerking van de bestaande schuldeisers voor het ontslag van zijn aan-
sprakelijkheid is vanwege de overgang onder algemene titel niet vereist.234

De vervreemdende eenmansondernemer verkrijgt een hernieuwde aansprakelijkheid jegens
de bestaande schuldeisers op het moment dat de schulden of contracten overgaan.235 Hij
treedt dan toe tot de schulden.236 Als gevolg kunnen bestaande schuldeisers na de overdracht
zowel de vervreemdende als de verkrijgende eenmansondernemer aanspreken. Naar mijn
mening is bij deze vorm van cumulatieve schuldoverneming niet vereist dat de bestaande
schuldeisers de hoofdelijke schuldenaar aanvaarden.237 De aansprakelijkheid van de ver-
vreemdende eenmansondernemer is immers door de bestaande schuldeisers oorspronkelijk
bij het aangaan van het contract of de schuld aanvaard. Aanvaarding van de vervreemdende
eenmansondernemer door de bestaande schuldeisers is daarom niet aan de orde.

Naar mijn mening is het ook naar Nederlands recht wenselijk dat schulden en contracten
door overdracht en levering van het recht op de onderneming in beginsel overgaan.
Daarvoor is een cumulatieve schuldoverneming naar mijn mening niet nodig. Ik kies niet
voor de hierboven uiteengezette methode van Schmidt. De verkrijgende eenmansonderne-
mer verklaart zich eenvoudigweg naast de vervreemdende eenmansondernemer aanspra-
kelijk voor de schulden of verbintenissen voortvloeiende uit het contract. Er is dan geen
sprake van toetreding tot de schuld of contract, maar een extra aansprakelijkheidsverklaring
voor de bestaande schuld of het contract door de verkrijgende eenmansondernemer. Het
voordeel is dat van een overgang van schulden en contracten in strikte zin geen sprake is
en er derhalve geen strijd is met de artikelen 6:155 tot en met 6:159 BW. De oorspronkelijke
verbintenis tussen de vervreemdende eenmansondernemer en zijn schuldeiser of weder-
partij blijft voortbestaan. Deze methode werkt echter niet voor hoogstpersoonlijke schulden,
dat wil zeggen schulden die verbonden zijn aan de persoon van de ondernemer als zodanig,
zoals een belastingschuld. Deze zijn daarom uitgezonderd van overgang met het recht op
de onderneming. Mijns inziens is het vervolgens onrechtvaardig om de ‘oude’ eenmanson-

234 M.J.G.C. Raaijmakers, Het begrip onderneming in het privaatrecht, in: M.J.G.C. Raaijmakers en L.C.A.
Verstappen, Onderneming en overdracht onder algemene titel, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’, Tjeenk
Willink Deventer 2002, p. 31-32.

235 Zo ook Meijers bij de behandeling van Vraagpunt 6 in de Tweede Kamer: ‘Verder heeft mejuffrouw Tendeloo
gezegd: moet de regeling niet zo zijn, dat bij overdracht van een handelszaak de oude schulden niet op de
nieuwe eigenaar overgaan, zonder dat de oude schuldenaar aansprakelijk zal blijven? Ik ben het daarmede
volkomen eens. Dit is noodzakelijk. Men kan niet de gehele zaak aan een mijnheer Jansen overdragen, die
voor geen cent goed is, en dan zeggen, ga als schuldeiser maar naar mijnheer Jansen toe. Het is als wanneer
men een aandeel op naam heeft. Men kan dat vrijelijk overdragen, maar voor de schulden, daaraan verbon-
den, blijft de oude aandeelhouder aansprakelijk. Men kan niet iemand tegen zijn wil een nieuwe schuldenaar
opdringen, die misschien niet zo solvabel is als de oude.’

236 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Berlin 2014, p. 306.
237 HR 15 januari 1988, NJ 1988/889.
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dernemer tot in de eeuwigheid aansprakelijk te laten blijven.238 Na een redelijk verloop
van tijd nadat de verkrijgende eenmansondernemer is ingeschreven in het handelsregister,
mag worden aangenomen dat de vorderingen tegenover de vervreemdende eenmanson-
dernemer van schuldeisers en wederpartijen zijn verjaard.239 Zo’n redelijk verloop van tijd
is bijvoorbeeld vijf jaar zoals in paragraaf 157 UmwG.240

5.4.6 Vergunningen

Bedrijfsmatige vergunningen kunnen, voor zover ze niet persoonsgebonden zijn, naar
mijn opvatting door overdracht en levering in een rechtshandeling van het recht op de
onderneming overgaan. Doorslaggevend voor mijn opvatting is het Sierteeltcentrale-arrest.
Hierin oordeelde de Hoge Raad dat een teeltrecht uit een teeltvergunning een vermogens-
recht is en in de nalatenschap valt.241

Het onderwerp overdraagbaarheid van vergunningen samen met de onderneming heeft
op veel belangstelling van de literatuur kunnen rekenen. Vergunningen zijn bij uitstek
dienstbaar aan de onderneming. ‘Overname van de goodwill van een bedrijf zonder die
vergunningen is meestal zinloos’, zo schrijft Cohen Jehoram.242 Zonder een vergunning
kan de eenmansondernemer in veel gevallen moeilijk zijn onderneming drijven. Men
denke dan bijvoorbeeld aan het horecabedrijf waarvoor een drankvergunning is vereist.
Ook is de vergunning veelvuldig voorwerp van rechtspraak geweest en uitgebreid besproken
in de parlementaire geschiedenis.243 In Frankrijk en België, waar de gebonden overdracht
van vergunningen met het recht op de onderneming ook niet in de wet is geregeld, is de
vatbaarheid van de vergunning voor overdracht met de onderneming ook een discussie-

238 De vervreemdende eenmansondernemer is in de Belgische Inbreng en overdracht van een bedrijfstakregeling
na de inbreng of overdracht naast de verkrijgende ondernemer hoofdelijk aansprakelijk. Zie artikel 12:97
Wet Vennootschappen. Anders dan naar Duits recht verjaart de aanspraak van derden jegens de vervreem-
dende eenmansondernemer niet na de inbreng of overdracht door tijdsverloop.

239 De aanspraak jegens de vervreemdende eenmansondernemer verjaart bij de Duitse afsplitsing onder algemene
titel vijf jaar na inschrijving van de splitsing in het handelsregister.

240 In de Duitse regeling vervalt zoals gezegd de aansprakelijkheid van de vervreemdende eenmansondernemer
na verloop van vijf jaar. De aansprakelijkheidsregel gaat op grond van § 133 lid 3 UmwG zelfs zo ver, dat
ook in het geval een schuld niet door de splitsing onder algemene titel overgaat op een personenvennootschap
of kapitaalvennootschap, de verkrijger tot vijf jaar na de splitsing aansprakelijk is voor de schuld. Aan die
aansprakelijkheid ontsnapt de verkrijger op grond van § 133 lid 3 UmwG niet door een schuld uit te zonderen
van de splitsing onder algemene titel. Indien de verkrijger de schuld binnen deze termijn van vijf jaar
schriftelijk erkent, is hij ook na deze termijn aansprakelijk.

241 HR 27 februari 1942, NJ 1943/350.
242 H. Cohen Jehoram, Goodwillrecht, Kluwer Deventer 1963, p. 77.
243 Zie bijvoorbeeld de discussie over de Drankwet in de parlementaire geschiedenis. Zie hierover H. Cohen

Jehoram, Goodwillrecht, Kluwer Deventer 1963, p. 81-85.
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punt.244 Vergunningen kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën: persoonsgebon-
den vergunningen, vrij overdraagbare vergunningen en gebonden overdraagbare vergun-
ningen. Een voorbeeld van een persoonsgebonden vergunning is de inschrijving van
advocaten in het tableau van de Orde van Advocaten. Een vrij overdraagbare vergunning
was de oude taxivergunning. Een gebonden overdraagbare vergunning is de drankvergun-
ning.

De discussie over de vatbaarheid voor overdracht van de vergunningen met de onderneming
is ingegeven door bestuursrechtelijke restricties die van overheidswege zijn ingevoerd om
de markt te kunnen reguleren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het aantal te verlenen vergun-
ningen te maximeren. De vergunning wordt in de eerste plaats beschouwd als een relatief
recht dat de burger na toekenning bevoegdheden geeft die tegenover de overheid kunnen
worden ingeroepen. In die zin is de vergunning niet vatbaar voor vererving op nabestaan-
den. Door restricties wordt de vergunning in de rechtspraak van de Hoge Raad op diverse
wijzen geïnterpreteerd. Naast de beslissing in het Sierteeltcentrale-arrest dat de teeltver-
gunning als vermogensrecht in de nalatenschap valt, oordeelt de Hoge Raad in het Ver-
voersvergunningsarrest dat de vervoersvergunning in de zin van artikel 36 Wet autovervoer
goederen een zaak is en tot het vermogen van de vergunninghouder behoort.245 In het
Drankvergunningarrest worstelde de Hoge Raad met het toekennen van een vermogens-
rechtelijke status aan de verbintenis uit een drankvergunning in de zin van artikel 29 lid
1 Drankwet 1931. Hij bepaalt uiteindelijk dat het een vermogensrecht is.246 De vraag is of

244 Zie de beslissing van de Franse Raad van State dat vergunningen benodigd voor het uitoefenen van een
luchttransportbedrijf gebonden met de onderneming overgaan. EC 15 september 2015, Sociéte Prest’air,
reg. nr. 387315.

245 HR 27 februari 1942, NJ 1943/350 (Sierteeltcentrale); HR 13 februari 1963, BNB 1963/86 (Vervoersvergun-
ning).

246 HR 3 juni 1954, NJ 1954/380: ‘dat de regel, dat de vergunning uitsluitend voor den persoon des verzoekers
geldt, meebrengt, dat dit vermogensrecht bij het overlijden van den natuurlijken persoon, die daarvan de
drager is, vervalt en niet vererft, zodat de vermogenswaarde, welke dit recht vertegenwoordigt, voor diens
erfgenamen verloren gaat; dat de wetgever deze consequentie van het persoonlijk karakter van de drankver-
gunning enigszins heeft verzocht voor in art. 29, lid 1, te bepalen, dat de akte van vergunning van een
overleden vergunninghouder, mits aan zekere vereisten zij voldaan, kan worden overgeschreven ten name
van den overlevenden echtgenoot of ten name van een der kinderen, onder toevoeging dat zodanige over-
schrijving slechts eenmaal kan plaatsvinden.; (…) O. dat uit de historie blijkt, dat de strekking van art. 29,
lid 1, is om – met behoud van den regel dat de vergunning niet vererft – te bereiken, dat na het overlijden
van den vergunninghouder t.b.v. een beperkte groep personen, die den overledene het naast staan, de
overlevende echtgenoot en de kinderen, de vermogenswaarde, welke de vergunning vertegenwoordigt, nog
in stand kan blijven; (…) O. dat de regeling aldus verstaan meebrengt, dat na toepassing van art. 29, lid 1,
wanneer, hetzij na onderling overleg, hetzij met inachtneming van de wettelijke rangorde, de vergunning
op één der gegadigden is overgeschreven, een verhouding ontstaat, waarbij – evenals bij faillissement van
den vergunninghouder – valt uiteen te houden de drankvergunning als het strikt persoonlijk recht waarvan
slechts de vergunninghouder de drager is, en de in dit recht belichaamde vermogenswaarden, die, indien
door den vergunningshouder gerealiseerd, anderen dan hem of anderen met hem te zamen kunnen toekomen.
Dat in de bedoelde verhouding tussen den overlevenden echtgenoot en de kinderen van den overleden
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de vergunning in verband met haar dienstbaarheid aan de onderneming een overdraagbaar
vermogensrecht is en dus als vermogensrecht samen met het recht op de onderneming
overgedragen kan worden. In bedrijfsverband schept de vergunning niet enkel bevoegd-
heden die de eenmansondernemer tegenover de overheid kan inroepen, maar ook (daarvan
afgeleide) rechten die hij in het rechtsverkeer van anderen kan afdwingen. De literatuur
heeft op die vraag verschillende antwoorden gegeven. Gerbrandy vindt dat de vergunning
geen vermogensrecht is, maar belichaamd is in de goodwill en daardoor een meerwaarde
creëert.247 Volgens Korf en Van Reijen zijn rechten uit vergunningen persoonlijke rechten,
die nauw verbonden zijn met de persoon van de vergunninghouder.248 Kwalitatieve
publiekrechtelijke rechten en rechten uit vergunningen in de zin van de Vestigingswet
Bedrijven 1954 kunnen volgens Korf echter wel overgaan. Hiervan is bijvoorbeeld sprake
bij de bouwvergunning en uitwegvergunning. Korf stelt dat de vergunningen deel uitmaken
van het object dat overgaat. Zonder dat object hebben deze vergunningen geen relevantie.
Van Reijen wijst op artikel 9 lid 1 van de Vestigingswet Bedrijven 1954. Op grond van deze
bepaling gaat bij de overgang onder algemene titel van een onderneming de vestigingsver-
gunning mee over op de nieuwe eigenaar. Van Reijen noemt dit de formele overgang: de
bestaande rechtsbetrekking blijft in stand, maar er treedt verandering op in de persoon
van de drager. Bij overgang onder bijzondere titel van de onderneming ontstaat het recht
om een nieuwe vergunning onder dezelfde voorwaarden aan te vragen. Dit noemt Van
Reijen materiële overgang. Cohen Jehoram beschouwt de vergunning wel als een zelfstandig
vermogensrecht en vindt dat de discussie in de literatuur hierover overeenkomsten vertoont
met die over de goodwill.249

De discussie over de vatbaarheid van vergunningen voor overdracht met de onderneming
is naar mijn mening onnodig ingewikkeld. In het Sierteeltcentrale-arrest is bepaald dat
teeltvergunningen in beginsel vatbaar zijn voor overdracht. Dit moet naar mijn mening
ook opgaan voor andere vergunningen. De vraag is dan enkel of vergunningen ook op
grond van het publiekrecht kunnen overgaan. Met het vermogensrechtelijk karakter van
de vergunning is op grond van het systeem van de wet haar overdraagbaarheid gegeven,
tenzij een publiekrechtelijke wet of de vergunning zelf zich daartegen verzet. Bij de Duitse

vergunninghouder, van wie één door de overschrijving het persoonlijk vergunningsrecht verwierf – zodat
uitsluitend hij erover kan beschikken en dit met zijn dood eindigt –, de baten die dit recht in zijn handen,
hetzij door exploitatie, hetzij door het te gelde te maken, oplevert, aan bedoelde personen te zamen toekomen,
en wel, nu niet anders is bepaald, voor gelijke delen.’

247 S. Gerbrandy, Industrieele eigendom en subjectief recht, dissertatie Amsterdam, Tjeenk Willink Zwolle 1946,
p. 230.

248 J. Korf en L.G. van Reijen, De overgang van rechten en verplichtingen uit administratieve rechtsbetrekkingen,
preadviezen voor de vereniging voor administratief recht, Haarlem 1958.

249 H. Cohen Jehoram, Goodwillrecht, Kluwer Deventer 1963, p. 78.
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afsplitsing onder algemene titel van de onderneming gaan ook alle vergunningen met de
onderneming over.250

Ter ondersteuning wijs ik daarnaast nog op het onderzoek van de Duitser Sippel.251 Sippel
onderzocht de overgang van vergunningen door de Duitse afsplitsing onder algemene titel
en bekeek specifiek de dienstbaarheid van vergunningen aan de onderneming. Hij noemt
de wettelijke aanknoping van vergunningen bij de onderneming in geval van afsplitsing
onder algemene titel de Zuverlässigkeitsanknüpfung.252 Hij beschrijft hoe de eenmanson-
dernemer zijn rechtsidentiteit niet verliest door de Zuverlässigkeitsanknüpfung, tenzij
sprake is van afsplitsing naar een nieuw op te richten personenvennootschap of kapitaal-
vennootschap.253 Voorwaarde is wel dat het gehele Unternehmen wordt afgesplitst.254

Vergunningen kunnen daarom afgesplitst worden onder algemene titel; er is geen identi-
teitswisseling, maar enkel een gedaanteverwisseling. Uitzondering leidt de persoonsgebon-
den vergunning.255 Persoonsgebonden vergunningen moeten tot het privévermogen van
de eenmansondernemer gerekend worden.256 Ik sluit me aan bij deze conclusies van Sippel.
De eenmansondernemer ontleent zijn rechtsidentiteit aan het recht op de onderneming.
Door de overdracht van het recht op de onderneming gaat de rechtsidentiteit van de een-
mansondernemer daarom niet verloren, maar blijft behouden. Met uitzondering van per-
soonsgebonden vergunningen kunnen ze daarom door overdracht en levering in een
rechtshandeling van het recht op de onderneming overgaan tenzij een publiekrechtelijke
regeling zich daar zelf tegen verzet. In het bijzondere geval dat de wet of vergunningverlener
voorwaarden heeft verbonden aan de overdracht van de vergunning, moeten deze uitvoe-
ringsmaatregelen voor de overdracht van het recht op de onderneming in een rechtshan-
deling nageleefd worden. Zie in dit verband ook artikel L 2124-33 van de Code de Com-
merce over de benodigde toestemming van de overheid voor de overdracht van de vergun-
ning met het fonds de commerce of landbouwbedrijf: ‘Toute personne souhaitant se porter
acquéreur d’un fonds de commerce ou d’un fonds agricole peut, par anticipation,
demander à l’autorité compétente une autorisation d’occupation temporaire du domaine
public pour l’exploitation de ce fonds. L’autorisation prend effet à compter de la réception

250 Zo ook in geval van de Belgische Inbreng en overdracht van een bedrijfstakregeling. Zie K. Selleslags, Inbreng
en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, De Boeck & Larcier, Brussel 2004, p. 151.

251 Ch. Sippel, Auswirkungen von umwandlungsgesetzlichtenUnternehmensumstrukturierung auf Gewerbrecht-
lichte Erlaubnisse Zurverlässigkeitsanknüpfung, dissertation Universität Konstanz, Konstanzer Online-
Publikations-System. (www.ub.uni.konstanz.de/kops/volltexte/2008/7197).

252 Ch. Sippel, a.w., p. 145-153.
253 Ch. Sippel, a.w., p. 251-265.
254 Ch. Sippel, a.w., p. 42-46.
255 Ch. Sippel, a.w., p. 173.
256 Ik teken aan dat dit veelal leidt tot strijd met de boekhoudkundige werkelijkheid, omdat kosten in het kader

van de persoonsgebonden vergunningen wel ten laste van het zaaksvermogen worden geboekt.
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par l’autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.’ Uit de
overeenkomst tot overdracht vloeit een meewerkplicht voort voor de overdragende een-
mansondernemer. Deze voorwaarden beletten de overdracht van de vergunning niet, enkel
het behoud daarvan door de nieuwe eenmansondernemer.

5.4.7 Uitzondering voor onroerende zaken

Onroerende zaken zijn naar mijn mening uitgezonderd van overgang door overdracht en
levering in een rechtshandeling. In de praktijk is de vraag naar de gebonden overdracht
van onroerende zaken met het recht op de onderneming minder relevant, omdat eenmans-
ondernemers vaak geen eigenaar zijn van het bedrijfspand. De overdracht van onroerende
zaken vindt plaats per notariële akte en inschrijving daarvan in een daartoe bestemd
register.257 Die inschrijving is noodzakelijk in verband met de rangorde-regeling.258 In
Frankrijk, België en Duitsland gaan onroerende zaken daarom niet met de overdracht van
het fonds de commerce of handelszaak over. Uitzonderingen vormen de Belgische
inbrengregeling en de Duitse afsplitsing van de onderneming. In de Belgische inbrengre-
geling gaan onroerende zaken met de bedrijfstak onder algemene titel over zonder een
notariële akte. In verband met de rangorderegeling kan de overgang van onroerende zaken
pas aan derden worden tegengeworpen bij inschrijving in het daartoe bestemde register.
Deze regel berust niet op de wet, maar op een bestendig gebruik in de praktijk. De Belgische
wet rept niet over bijzondere voorwaarden voor de tegenwerpelijkheid aan derden van de
overgang van onroerende zaken bij inbreng van een bedrijfstak. Algemeen wordt aangeno-
men dat dit gebrek in de wet berust op een omissie van de wetgever. Ook in Duitsland
gaan op grond van § 152 UmwG onroerende zaken met de onderneming over, maar om
werking te verkrijgen is een notariële akte en inschrijving in de daartoe bestemde registers
vereist.259 De begeleiding door een notaris bij de overgang van onroerende zaken door
afsplitsing van de onderneming is essentieel, omdat Duitsland een zogenaamd positief
registerstelsel voor de levering van onroerende zaken kent.260 Dat wil zeggen dat uit de
inschrijving van een notaris in de daartoe bestemde registers het vermoeden van juistheid
volgt.

Bij de overdracht en levering van het recht op de onderneming in een rechtshandeling is
een notariële akte geen vereiste. Kunnen onroerende zaken dan nog gebonden overgedragen
worden met het recht op de onderneming? Mijns inziens zou dat te ver gaan. In zekere

257 Artikel 3:89 BW.
258 H.J. Snijders en E.B. Rank-Berenschot, Goederenrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 292.
259 Zie § 152 jo. 132 UmwG.
260 B.W.M. Nieskens-Isphording, Overdracht, Ars Aequi Libri Nijmegen 1996, p. 43.
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zin zou in Nederland de inschrijving van de overgang van onroerende zaken door een
notaris als additionele voorwaarde voor de werking van de overdracht en levering van het
recht op de onderneming verdedigd kunnen worden. Nederland kent immers enkel een
negatief registerstelsel voor de inschrijving van onroerende zaken. In verband met de
rechtszekerheid voor derden over de rangorde en rechtsgeldigheid van hun rechten acht
ik de begeleiding door de notaris voor de overdracht van onroerende zaken noodzakelijk
om de juistheid van de gegevens over de eigendommelijke status in het handelsregister te
bewaken.261 Onroerende zaken kunnen daarom niet enkel door overdracht en levering van
het recht op de onderneming in een rechtshandeling overgaan.

5.5 Eigen opvatting over de erkenning van de overdracht en levering

van het recht op de onderneming in een rechtshandeling

Naar mijn opvatting volgt uit het voorgaande dat overdracht en levering van het recht op
de onderneming in een rechtshandeling wenselijk is.262 De vraag hoe naar mijn mening
dan met de overdracht en de levering van het recht op de onderneming de activa en passiva
behorend tot de onderneming overgaan, heb ik in paragraaf 5.4 besproken. De overdracht
en levering in een rechtshandeling van het recht op de onderneming bewerkstelligt de
overgang van de activa en passiva van de onderneming.263 Het voorwerp van de titel voor
de overgang van activa en passiva behorend tot de onderneming door overdracht van het
recht op de onderneming is dus het recht op de onderneming. Voor sommige activa zijn
daarvoor additionele uitvoeringshandelingen noodzakelijk zoals ik hierboven besprak in
paragrafen 5.4.1 tot en met 5.4.3. Bij de overgang van vorderingen op naam, schulden en
contracten door overdracht en levering van het recht op de onderneming is geen sprake
van een cessie of overgang in de strikte zin van de wet. Ik besprak de techniek van de fictieve
cessie voor vorderingen op naam en de aansprakelijkheidstelling van de verkrijgende
eenmansondernemer naast de vervreemdende eenmansondernemer voor schulden en
contracten. Onroerende zaken zijn uitgezonderd van overgang door overdracht en levering
van het recht op de onderneming.

261 Zie bijvoorbeeld HR 18 november 2016, JOR 2017/53 m.nt. A. Steneker.
262 Zie in dit verband ook het vergelijkbare onderzoek van Molenaar. Hij komt echter tot de conclusie dat

vorderingen, schulden en contracten door overdracht en levering van het recht op de onderneming niet
overgaan. F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1970, p. 103-123.

263 Zie ook M.J.G.C. Raaijmakers, Het begrip onderneming in het privaatrecht, in: M.J.G.C. Raaijmakers en
L.C.A. Verstappen, Onderneming en overdracht onder algemene titel, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’,
Tjeenk Willink Deventer 2002, p. 34.
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Het bovenstaande brengt met zich mee dat ik, anders dan de heersende leer, verdedig dat
overdracht en levering in een rechtshandeling van het recht op de onderneming dus
wenselijk is. De in paragraaf 5.3 besproken voorbeelden in de ons omringende landen
bieden ook andere oplossingen dan de door mij bepleite overdracht en levering in een
rechtshandeling van het recht op de onderneming.

De Franse wetgever heeft gekozen voor de overdracht van het fonds de commerce in een
rechtshandeling waarbij het fonds de commerce een feitelijke algemeenheid is die enkel
bestaat uit activa. De feitelijke algemeenheid onderscheidt zich met name door de goodwill
die bij de feitelijke algemeenheid een afzonderlijk rechtsobject is. De tegenhanger van de
feitelijke algemeenheid is de rechtsalgemeenheid. Bij de rechtsalgemeenheid is de onder-
neming niet in feite een eenheid, maar in rechte. Dat wil zeggen dat de onderneming telkens
een eenheid is en niet alleen wanneer de wet dat bepaalt. De Belgische wetgever heeft
gekozen voor de overgang onder algemene titel van het ondernemingsvermogen. Ook de
Duitse wetgever heeft gekozen voor de overgang onder algemene titel van de onderne-
ming.264 De overgang onder algemene titel van een ondernemingsvermogen onderscheidt
zich met name van de overdracht en levering van het recht op de onderneming door haar
doel. Het doel van de overgang onder algemene titel van een ondernemingsvermogen is
reorganisatie. Bij de rechtsopvolging onder algemene titel in het UmwG gaat bijvoorbeeld
de onderneming over in een personenvennootschap of een rechtspersoon. Het nadeel
hiervan is dat de overdracht van het recht op de onderneming tussen eenmansondernemers
niet mogelijk is. Verder kunnen de activa en passiva die samen met de onderneming bij
de rechtsopvolging onder algemene titel overgaan naar keuze van partijen samengesteld
worden.265 De ruime keuzevrijheid voor de samenstelling van de onderneming bij de
rechtsopvolging onder algemene titel heeft als nadeel dat in de splitsingsakte die gepubli-
ceerd moet worden, deze activa en passiva vermeld moeten worden, met alle kosten en
tijdsverlies van dien. De vrijheid die partijen genieten bij het samenstellen van de activa
en passiva die samen met de onderneming overgaan bij de rechtsopvolging onder algemene
titel heeft dus een prijs.

Ik concludeer dat overdracht van het recht op de onderneming in een rechtshandeling
naar mijn mening wenselijk is. Maar bij deze conclusie past een kanttekening. Mijn con-
clusie sluit aan bij eerdere studies van Van Gelder, Russel en Scholten uit het begin van

264 De Duitse wetgever heeft zich echter beperkt tot de overgang onder algemene titel van een onderneming
in een personenvennootschap of kapitaalvennootschap. De overgang onder algemene titel van een onder-
neming naar een andere eenmansonderneming is niet geregeld in het UmwG. Zie paragraaf 5.3.4.

265 Karollus in: Lutter, UmwG, Verlag Dr. Otto Schmidt Köln 2004, p. 2085.
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de vorige eeuw en het recente werk van Raaijmakers,266 en bij buitenlandse studies van
Schmidt, Flume, Dewitte en Derruppé over dit onderwerp.267 Desondanks hebben deze
studies in het verleden niet geleid tot overeenstemming in de literatuur. Integendeel. Vol-
gens de heersende leer blijft voor overdracht van de onderneming vereist dat de afzonder-
lijke activa stuksgewijs overgedragen en geleverd worden en dat schulden en contracten
met toestemming van schuldeiser respectievelijk contractspartij overgenomen worden.

Ik roep de wetgever dan ook op om eindelijk een einde te maken aan de onzekerheid voor
de eenmansondernemer over de kwalificatie van het recht op de onderneming en het recht
op de onderneming te erkennen.268 Deze erkenning van het recht op de onderneming zou
dan passen in het streven van de wetgever om de administratieve lasten voor het midden-
en kleinbedrijf te verlagen.269 Daarnaast past deze erkenning van het recht op de onderne-
ming bij de ambitie van de wetgever om een internationaal concurrerend ondernemings-
recht in te richten.270 Ik zal in paragraaf 7.5 tot een voorstel voor de contouren van een
wettelijke regeling komen.

5.6 Alternatief: overdracht onder algemene titel

Hoewel de conclusie van deze studie is dat overdracht van het recht op de onderneming
wenselijk is, wil ik ook wijzen op een alternatief voorstel. Dit alternatieve voorstel is van
Verstappen.

Verstappen stelt dat de erkenning van de overdracht van het recht op de onderneming in
een geheel naar huidig recht in strijd is met het bepaaldheidsvereiste.271 Artikel 3:84 lid 2
BW bepaalt dat een goed met voldoende bepaaldheid omschreven moet zijn bij een titel
tot levering.272 De bepaaldheid van het te leveren goed dient naast de rechtszekerheid voor

266 W. van Gelder, Overname eener handelszaak, dissertatie Amsterdam, H. Eisendrath 1895; G.M.G.H. Russel,
De onderneming in het privaatrecht, A.H. Kruyt Amsterdam 1919; M.J.G.C. Raaijmakers, Het begrip
onderneming in het privaatrecht, in: M.J.G.C. Raaijmakers en L.C.A. Verstappen, Onderneming en overdracht
onder algemene titel, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’, Tjeenk Willink Deventer, p. 3-40; M.J.G.C.
Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 1-63.

267 K. Schmidt, Het handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014; J.W. Flume, Vermögenstransfer und
Haftung, De Gruyter Recht Berlin 2008; E. Dewitte, Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht, dissertatie
Leuven, Intersentia Antwerpen 2017; J. Derruppé, Le fonds de commerce, Dalloz Paris 1994.

268 Zo ook G.M.G.H. Russel, De onderneming in het privaatrecht, A.H. Kruyt Amsterdam 1919, p. 251.
269 Regeerakkoord 2017-2021, Vertrouwen in de toekomst, www.kabinetsinformatie2017.nl, p. 33.
270 Regeerakkoord 2017-2021, Vertrouwen in de toekomst, www.kabinetsinformatie2017.nl, p. 35.
271 L.C.A. Verstappen, Overdracht onder algemene titel, in: M.J.G.C. Raaijmakers en L.C.A. Verstappen,

Onderneming en overdracht onder algemene titel, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’, Tjeenk Willink
Deventer 2002, p. 161.

272 Zie uitgebreid Asser/Mijnssen/De Haan & Van Dam 3-I, Goederenrecht, Kluwer Deventer 2006, p. 196-198.
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partijen ook de kenbaarheid van de levering, het zogenaamde publiciteitsvereiste.273 Volgens
Verstappen kan dit goed door het wisselende karakter van de activa en passiva van het
recht op de onderneming niet omschreven worden door partijen. Ook kan het recht op
de onderneming daardoor volgens hem niet kenbaar zijn voor derden. Met name bij
voorraden en debiteuren zijn schommelingen in het aantal aan de orde. Volgens Verstappen
is het recht op de onderneming daarom niet vatbaar voor overdracht, verpanding en exe-
cutie en vruchtgebruik, maar hij erkent wel het nut en de noodzaak van een eenvoudige
vermogensovergang met verbintenisrechtelijk en goederenrechtelijk gevolg. Verstappen
gebruikt hiervoor niet het begrip ‘recht op de onderneming’, omdat dat volgens hem leidt
tot onoplosbare problemen en niet past in het systeem van het recht.274 Hij houdt vast aan
stuksgewijze benadering van de onderneming; hij beschouwt de onderneming als een
verzameling van losse delen. Als problemen noemt Verstappen het gebrek aan een
beschrijving van de onderneming en registratieplicht in de wet. De onderneming past niet
in het systeem van het recht omdat deze strijdt met het specialiteitsbeginsel. Hij gaat in
plaats van het begrip recht op de onderneming uit van het begrip vermogen.275 Hij pleit
voor het gebruik van het begrip vermogen als voorwerp van overdracht tegen de achter-
grond van de fusie- en splitsingswetgeving. In zijn preadvies stelt hij voor de toepasbaarheid
van de rechtsopvolging onder algemene titel, zoals we die kennen in de fusie- en splitsings-
wetgeving, te verruimen tot de overdracht van het vermogen onder algemene titel.276 De
rechtsopvolging onder algemene titel is in fusie- en splitsingswetgeving nu nog beperkt
tot rechtspersonen. Hij pleit voor de invoering door de wetgever van de overdracht onder

273 T.H.D. Struycken, De betekenis van het Anglo-Amerikaanse zekerhedenrecht, in het bijzonder de floating
charge en Article 9 Uniform Commercial Code: over bepaaldheid en publiciteit, in: AA 47 1998, p. 417-436;
Asser/Mijnssen/De Haan & Van Dam 3-I, Goederenrecht, Kluwer Deventer 2006, p. 197. Het bepaaldheids-
vereiste werd als eerste omschreven door F.C. von Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Bd. III
Berlin 1840, p. 13.

274 L.C.A. Verstappen, a.w., p. 157-158.
275 Zie L.C.A. Verstappen, Overdracht onder algemene titel, in: M.J.G.C. Raaijmakers en L.C.A. Verstappen,

Onderneming en overdracht onder algemene titel, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’, Tjeenk Willink
Deventer 2002, p. 121-124 en 157-158.

276 In Duitsland kent men een breder palet aan reorganisatiemogelijkheden, waaronder de afsplitsing van de
onderneming van een eenmansondernemer. Huizink pleit in 1996 de reorganisatiemogelijkheden in de
Nederlandse wet uit te breiden. In afwijking van Verstappen bepleit Huizink de erkenning van het begrip
onderneming in Boek 3 BW ter vereenvoudiging van de overdracht van de onderneming. J.B. Huizink¸ De
onderneming in boek 3 BW, in: WPNR 6249 1996, p. 898. Eerder pleitte De Ruiter hier al voor. J. de Ruiter,
Beschouwingen over de algemeenheid van goederen in het ontwerp-Burgerlijk wetboek, dissertatie Leiden,
Tjeenk Willink Zwolle 1963, p. 120. In een latere publicatie komt Huizink op zijn pleidooi tot erkenning
van het begrip onderneming in Boek 3 BW terug. Zie J.B. Huizink, Een adequaat vehikel, oratie VU, Kluwer
Deventer 2001.
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algemene titel van het vermogen van de eenmansondernemer, net zoals ook bij de fusie de
overgang betrekking heeft op de vermogens van rechtspersonen.277

Een overgang onder algemene titel bewerkstelligt dat alle vorderingen, contracten en
schulden daadwerkelijk overgaan op de verkrijgende eenmansondernemer. Ik heb in
paragraaf 5.4 laten zien hoe activa en passiva door overdracht en levering in een rechtshan-
deling van het recht op de onderneming over kunnen gaan. Voor vorderingen, schulden
en contracten koos ik niet voor een overgang in de strikte zin van de wet. Ik koos voor de
weg van een fictieve cessie respectievelijk extra aansprakelijkheidsverklaring van de ver-
krijgende eenmansondernemer. De vraag blijft echter voor Verstappen hoe met de over-
dracht van het recht op de onderneming de activa en passiva behorend tot de onderneming
overgaan.278 Raaijmakers stelt daarentegen dat overdracht en levering in een rechtshandeling
van het recht op de onderneming de overgang van de activa en passiva van de onderneming
bewerkstelligt.279

Om de daadwerkelijke overgang van activa en passiva behorend tot de onderneming met
het recht op de onderneming te bewerkstelligen, kan Verstappens alternatieve voorstel
waarbij activa en passiva overgedragen worden onder algemene titel, ingevoerd worden.
Ik beschouw het voorstel van Verstappen om de overdracht onder algemene titel in te
voeren als een alternatief op de overgang van activa en passiva behorend tot de onderneming
door overdracht en levering in een rechtshandeling van het recht op de onderneming. In
aanvulling op het voorstel van Verstappen acht ik het in verband met de goodwill en de
handelsnaam wel wenselijk om uit te gaan van het recht op de onderneming.

Het is de vraag of het wisselend karakter van de activa en passiva van de onderneming in
de weg staat aan een met voldoende bepaaldheid omschreven object recht op de onderne-
ming. Hoewel de onbepaaldheid van het te leveren goed leidt tot een gebrekkige titel, en
dus de overdracht van een goed in de weg kan staan, ziet het bepaaldheidsvereiste niet op
de overdraagbaarheid van het recht op de onderneming zelf, maar op het object recht op
de onderneming. Of het recht op de onderneming een rechtsobject is, is het onderwerp
van het vorige hoofdstuk. Ik beantwoordde deze vraag positief. In verband met het

277 L.C.A. Verstappen, Overdracht onder algemene titel, in: M.J.G.C. Raaijmakers en L.C.A. Verstappen,
Onderneming en overdracht onder algemene titel, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’, Tjeenk Willink
Deventer 2002, p. 157-158.

278 Zie L.C.A. Verstappen, Overdracht onder algemene titel, in: M.J.G.C. Raaijmakers en L.C.A. Verstappen,
Onderneming en overdracht onder algemene titel, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’, Tjeenk Willink
Deventer 2002, p. 160.

279 M.J.G.C. Raaijmakers, Het begrip onderneming in het privaatrecht, in: M.J.G.C. Raaijmakers en L.C.A.
Verstappen, Onderneming en overdracht onder algemene titel, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’, Tjeenk
Willink Deventer, p. 34.
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bepaaldheidsvereiste sta ik op deze plek weer stil bij het rechtsobject het recht op de
onderneming.

Mijns inziens staat het wisselende karakter van de activa en passiva van het recht op de
onderneming niet in de weg aan een met voldoende bepaaldheid omschreven rechtsobject
recht op de onderneming. Ik acht de overdracht van het recht op de onderneming niet in
strijd met het bepaaldheidsvereiste in de zin van artikel 3:84 lid 2 BW, omdat de wisseling
in activa en passiva voor de nauwkeurige omschrijving van het recht op de onderneming
geen rol speelt.280 Daarvoor kan een vergelijking worden gemaakt met de Engelse rechtsfi-
guur van de ‘floating charge’. Ook in het geval van de Engelse floating charge laat het
ondernemingsvermogen zich lastig omschrijven, omdat sprake is van een wisselende
samenstelling. Bij het beslag op en de executie van het recht op de onderneming in para-
graaf 6.5.2 beschrijf ik deze Engelse rechtsfiguur. In Tailby v. Official Receiver oordeelt de
House of Lords dat het bepaaldheidsvereiste niet van toepassing is op de floating charge,
maar dat het voldoende is dat bepaalbaar is welk goed is verpand.281 Kenmerkend voor
het recht op de onderneming is de zaaksvervanging. Zoals in het Ontwerp-NBW al was
erkend, verandert de wisseling van onderdelen echter niets aan het recht op de onderneming.
Met andere woorden, in verband met het bepaaldheidsvereiste moet voor partijen bij
overdracht en levering louter voldoende duidelijk zijn om welk recht op de onderneming
het precies gaat.282 De schommeling in de voorraden verandert aan de voldoende
bepaaldheid van de omschrijving van het recht op de onderneming niets. Door de
omschrijving van de bevoegdheden en de opsomming van de activa en passiva van het
recht op de onderneming is voor partijen klip en klaar om welk goed het gaat bij de over-
dracht.283 Veelal, maar niet altijd, zal voor de opsomming van activa en passiva een verwij-
zing in de koopovereenkomst naar de boekhouding volstaan. Verstappen wijst erop dat
in de praktijk uit de boekhouding niet altijd een nauwkeurige omschrijving van het recht
op de onderneming blijkt.284 Dat de overdracht van het recht op de onderneming niet in
strijd is met het bepaaldheidsvereiste, overtuigt hem daarom niet.285 Ik ga echter uit van
een andere maatstaf. Voldoende bepaald is het geleverde goed mijns inziens wanneer aan

280 In gelijke zin E. Dewitte, Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht, dissertatie Leuven, Intersentia Ant-
werpen 2017, p. 253.

281 Tailby v. Official Receiver (1888) 13 App.Cas. 523.
282 Zo ook J.W. Flume, Vermögenstransfer und Haftung, De Gruyter Recht Berlin 2008, p. 32.
283 Flume wijst erop dat bij de zogenaamde partiële Universalsukzession – zie hierover paragrafen 5.2.3 en

5.3.4 – partijen dienen vast te leggen welke zaken en vermogensrechten gezamenlijk uno acto overgaan.
J.W. Flume, Vermögenstransfer und Haftung, De Gruyter Recht Berlin 2008, p. 32.

284 Een voorbeeld biedt het IJsseloevers Notarissen-arrest. HR 8 juli 2011, NJ 2013/256.
285 Ook ontbreken volgens Verstappen duidelijke voorwaarden voor de zaaksvervanging in de wet. L.C.A.

Verstappen, Overdracht onder algemene titel, in: M.J.G.C. Raaijmakers en L.C.A. Verstappen, Onderneming
en overdracht onder algemene titel, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’, Tjeenk Willink Deventer 2002,
p. 108-112.
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de hand van objectieve maatstaven kan worden vastgesteld welk goed is overgegaan.286

Dat betekent dat in mijn opvatting niet vereist is dat telkens alleen uit de boekhouding
een nauwkeurige omschrijving van het recht op de onderneming blijkt. De bedoelingen
en gedragingen van partijen en overige bewoordingen in de akte kunnen ook een rol spelen
bij het nauwkeurig bepalen welk recht op de onderneming onderwerp is van de overdracht
en levering.287

Bovendien strookt het algemene vermogensbegrip niet met de afgezonderde aard van het
vermogen in de eenmanszaak. Bij de overdracht onder algemene titel van het vermogen
van de eenmansondernemer rijst de vraag welk vermogen overgaat: zowel het privé- als
het zaaksvermogen van de eenmansondernemer of alleen het zaaksvermogen, beter gezegd
alleen de onderneming? In die zin verschilt de fusie van rechtspersonen van de overdracht
van het recht op de onderneming. Het vermogen van de rechtspersoon is ook een afgezon-
derd vermogen dat toebehoort aan diezelfde rechtspersoon. Dit afgezonderd vermogen
valt bij de rechtspersoon samen met het vermogensbegrip in artikel 2:309 BW, omdat aan
de rechtspersoon enkel dit vermogen toekomt. Bij de eenmanszaak is dat niet het geval.
Ook de eenmansondernemer heeft een afgezonderd vermogen, namelijk de onderneming,
en een privévermogen. Het spreekt voor zich dat het privévermogen van de eenmanson-
dernemer niet moet overgaan. Bij de overdracht onder algemene titel gaat daarom het
afgezonderde vermogen van de eenmansondernemer, het recht op de onderneming, over.
Als het instrument overgang onder algemene titel op het recht op de onderneming toegepast
wordt, moet het onderwerp van de overgang het recht op de onderneming zijn.

Tot slot is ook bij de afsplitsing van de onderneming van de eenmansondernemer uitdruk-
kelijk geen gebruik gemaakt van het vermogensbegrip, maar van de onderneming.288 Tegen
het gebruik van het begrip vermogen pleit de rechtswerkelijkheid dat de bestemde en
afgezonderde onderneming centraal stelt en niet het vermogen.289 Van een splitsing van
het gehele vermogen, dat wil zeggen het privé- en zaaksvermogen gezamenlijk, is geen
sprake. Bij de splitsingsrechtshandeling gaat slechts de onderneming of een deel daarvan

286 Ik steun hierbij op de rechtspraak van de Hoge Raad. Zie HR 30 januari 1953, NJ 1953/578; HR 8 december
2000, NJ 2001/350 m.nt. Kleijn; HR 14 oktober 1994, NJ 1995/447 m.nt. WMK, AA 1996 115 m.nt. Kortmann
(Stichting Spaarbank Rivierenland/Gispen q.q.); HR 16 mei 2003, NJ 2004/183 m.nt. Kleijn; HR 20 september
2002, NJ 2002/610 m.nt. Du Perron.

287 Zie bijvoorbeeld Kh. Gent 3 juni 1983, Pas. 1983 II 113: de bedoelingen van partijen zijn ook een aanwijzing
of de contracten met de handelszaak werden overgedragen.

288 Zoals in artikel 12:101 Wet Vennootschappen, dat het begrip bedrijfstak gebruikt. Uitdrukkelijk gaat niet
het vermogen van de eenmansondernemer onder deze bepaling over, maar alle activa en passiva die
noodzakelijk verbonden zijn met de bedrijfstak, vallen onder de definitie van de bedrijfstak. K. Selleslags,
Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, De Boeck & Larcier 2004, p. 23.

289 Overgang van vermogen is niet mogelijk onder paragraaf 123 UmwG, enkel overgang van een onderneming.
H. Ballreich, Fallkommentar zum Umwandlungsrecht, Luchterhand Neuwied Kriftel 2001, p. 49.
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onder algemene titel over. Zowel een gehele als partiële Universalsukzession is mogelijk.
Op grond van de partijautonomie kunnen partijen in beginsel naar goeddunken inrichting
geven aan het over te dragen recht op de onderneming. Ook is het mogelijk om het recht
op de onderneming zo te reorganiseren dat goederen die tot het privévermogen behoorden,
worden ‘mee’gesplitst naar een personenvennootschap of kapitaalvennootschap. Vereist
is echter wel dat dat onderdeel van het privévermogen een ondernemingsfunctie kan
hebben.290 Zo zullen hoogstpersoonlijke schulden, zoals een belastingschuld op basis van
de inkomstenbelasting, geen ondernemingsfunctie kunnen hebben.291 Ook is het mogelijk,
als een eenmansondernemer meerdere rechten op de onderneming heeft, al deze rechten
op basis van een splitsingsrechtshandeling over te laten gaan onder algemene titel.292

5.7 Conclusie

De erkenning van de overdracht van het recht op de onderneming in een rechtshandeling
is tot nu toe uitgebleven. De minister schaarde zich tijdens de behandeling van het inge-
trokken Wetsvoorstel Personenvennootschappen in 2007 achter de heersende leer van de
stuksgewijze levering. Ik liet in dit hoofdstuk zien dat de overdracht en levering van het
recht op de onderneming per onderhandse akte in een rechtshandeling kan plaatsvinden.
Naar mijn opvatting moet naar voorbeeld van de ons omringende landen het rechtsgevolg
van de overdracht en levering van het recht op de onderneming onderscheiden worden
van de werking daarvan tegenover derden. Discussie is er namelijk in de literatuur over
de vraag wat het rechtsgevolg is van de vatbaarheid van het recht op de onderneming voor
overdracht. Ik onderzocht of activa en passiva behorend tot de onderneming door over-
dracht en levering in een rechtshandeling kunnen overgaan en kwam tot de conclusie dat
om de daadwerkelijke overgang van activa en passiva door overdracht en levering in een
rechtshandeling van het recht op de onderneming te bewerkstelligen in sommige gevallen
additionele uitvoeringshandelingen vereist zijn zoals bijvoorbeeld voor het merkrecht en
huurrechten van bedrijfsruimten. De overgang van vorderingen op naam met het recht
op de onderneming is wenselijk, net als de overgang van schulden en contracten. Van een
strikte cessie of schuld- of contractsoverneming is dan evenwel geen sprake. Ik pleitte voor
de toepassing van de zogenaamde fictieve cessie voor de overgang van vorderingen op
naam met het recht op de onderneming. Voor de overgang van schulden en contracten
met het recht op de onderneming pleitte ik voor een extra aansprakelijkheid van de ver-
krijgende eenmansondernemer naast de vervreemdende eenmansondernemer. Register-

290 Karollus in: Lutter, UmwG, Verlag Dr. Otto Schmidt KG Köln 2009, p. 2084.
291 Karollus in: Lutter, a.w., p. 2086.
292 Schmitt/Hörtnagl/Stratz, Umwandlungsgesetz –Umwandlungssteuergesetz, C.H. Beck München 2006, p. 727.
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goederen worden in mijn opvatting uitgezonderd van de overdracht van het recht op de
onderneming in een rechtshandeling in verband met de rechtszekerheid voor derden over
hun rangorde en hun rechten. In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 6, onderzoek ik het
tweede deel van het gevolg van de kwalificatie van het recht op de onderneming tot vermo-
gensrecht: wat is het gevolg daarvan bij vestiging en beslag op en executie van het recht
op de onderneming en bij overlijden of huwelijk?

208

De plaats van de eenmanszaak in het stelsel van het privaatrecht



6 Vruchtgebruik , pandrecht,

beslag op en executie van het

recht op de onderneming en

huweli jk en overli jden

6.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken onderzocht ik het begrip ondernemer in de wet, het recht
op de onderneming als rechtsobject en de rechtsbetrekking tussen contractspartijen. In
dit hoofdstuk volgt het tweede deel over de rechtsbetrekking tussen de ondernemer en de
beperkt gerechtigde of partner en tussen erfgenamen. In het eerste deel van hoofdstuk 5
stelde ik vast dat het recht op de onderneming als vermogensrecht in de zin van artikel 3:6
BW vatbaar is voor overdracht en levering in een rechtshandeling.1 Ik toonde aan dat
activa en passiva door overdracht en levering in een rechtshandeling van het recht op de
onderneming over kunnen gaan.2 In dit tweede deel over de rechtsbetrekking tussen de
ondernemer en de beperkt gerechtigde, partner en tussen erfgenamen bespreek ik de ves-
tiging van een vruchtgebruik of pandrecht op het recht op de onderneming, beslag op of
executie daarvan en wat er gebeurt met het recht op de onderneming bij huwelijk en
overlijden.3 Wat is het gevolg van het vastgestelde vermogensrecht bij vestiging van beperkte
rechten, beslag, executie, huwelijk en overlijden? Ik onderzoek wederom de vestiging en
het beslag op en de executie en overgang van het recht op de onderneming, en niet van de
onderneming zelf. Het antwoord op voornoemde vraag sluit het onderzoek naar de
rechtsbetrekkingen met de ondernemer af. Ik zal in hoofdstuk 7 mijn conclusie bespreken
over de hypothese dat de eenmansondernemer een recht op de onderneming heeft.

In de inleiding van hoofdstuk 5 bleek dat de minister bij de behandeling van het ingetrokken
Wetsvoorstel Personenvennootschappen vond dat verpanding van het recht op de onder-

1 Zie paragraaf 5.2.
2 Zie paragraaf 5.4.
3 Een handvol auteurs heeft sinds de invoering van het NBW in 1992 de vestiging van beperkte rechten op

de eenmanszaak onderzocht. Ik noem bijvoorbeeld F.M.J. Verstijlen, Goodwill in het zekerhedenrecht, in:
S.C.J.J. Kortmann e.a., Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk recht, Kluwer Deventer 2002 p. 249-266;
M.J.G.C. Raaijmakers,Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 48-49 en 60-63; V. Tweehuyzen,
Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht, dissertatie Nijmegen, Wolters Kluwer 2016, p. 49-144.
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neming op grond van artikel 3:228 jo. 3:84 BW niet mogelijk is, omdat dit niet kan worden
overgedragen.4 Kan het recht op de onderneming worden verpand, nu ik heb vastgesteld
dat overdracht en levering in een rechtshandeling mogelijk is? Volgt het pandrecht op het
recht op de onderneming uit artikel 3:222 BW waarin het vruchtgebruik op het recht op
de onderneming is geregeld?5 En hoe kan het pandrecht op het recht op de onderneming
dan worden uitgewonnen? In dit hoofdstuk zal ik deze vragen beantwoorden. Ik zal verde-
digen dat vestiging en beslag op en executie van het recht op de onderneming op grond
van de wetssystematiek en de wetsgeschiedenis van artikel 3.1.1.11 ONBW mogelijk is en
dat het recht op de onderneming bij huwelijk en overlijden ook een geheel blijft.

Noodzakelijk is het ook om de in paragraaf 2.6 geconstateerde onduidelijkheden bij
vruchtgebruik, verpanding, beslag en executie van het recht op de onderneming en ingeval
van huwelijk of overlijden te bespreken. Zoals Lubbers opmerkte, strekt de discussie in de
literatuur over de mogelijkheid van vestiging en beslag op en executie van het recht op de
onderneming zich verder uit dan enkel de vraag of met de vaststelling dat het recht op de
onderneming in een rechtshandeling kan worden overgedragen, de mogelijkheid van het
vestigen van vruchtgebruik daarop is gegeven.6 Hetzelfde geldt voor het pandrecht, beslag,
executie en bij huwelijk en overlijden.

In paragraaf 6.2 verdedig ik de vestiging in een rechtshandeling van beperkte rechten op
en beslag op en executie van het recht op de onderneming. In paragrafen 6.3 tot en met
6.6 ga ik nader in op de vestiging en beslag op en executie van het recht op de onderneming
en wat er bij huwelijk en overlijden gebeurt met het recht op de onderneming. In para-
graaf 6.7 zal ik concluderen dat vestiging, beslag op en executie van het recht op de
onderneming tot de mogelijkheden behoort en het recht op de onderneming bij huwelijk
en overlijden één blijft. Zoals in hoofdstuk 5 gebruik ik de wetgeving in Frankrijk en België
voor rechtsvergelijkende voorbeelden voor mijn standpunt die staven dat een andere
opvatting dan die van de minister mogelijk is. Met uitzondering van het vruchtgebruik op

4 Zie EK 2006/07, Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek, 28746, nr. E, p. 2.
5 Zie M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 60. Raaijmakers beargu-

menteert dat uit artikel 3:222 BW volgt dat vestiging van beperkte rechten op het recht op de onderneming
mogelijk is.

6 A.G. Lubbers, Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig Burgerlijk recht, preadvies KNB, 1959, p. 88-89: ‘Is
de handelszaak civielrechtelijk wel een zaak, dan is daarmede nog maar heel weinig gezegd over de
bevoegdheden van de vruchtgebruiker binnen het kader van dat geheel: is het een civielrechtelijke zaak,
dan maakt dit weliswaar de levering daarvan en de vestiging van zakelijke rechten daarop eenvoudiger,
evenals de oplossing van faillissementskwesties, doch is nog niets gezegd over wat de vruchtgebruiker ten
aanzien van de samenstellende onderdelen mag doen en moet laten en ten aanzien van de verplichtingen
waar hij hij zich ten aanzien van balansposten heeft te kwijten.’
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de onderneming ontbreekt in Duitsland wetgeving over de vestiging, beslag en executie
van het recht op de onderneming.

6.2 Overdracht en levering in een rechtshandeling kan, dus vestiging,

beslag en executie in een geheel ook

Volgens Asser-Hartkamp-Bartels-Van Mierlo-Perrick is de vestiging van beperkte rechten
in een rechtshandeling en het beslag op en executie van het recht op de onderneming niet
mogelijk.7 Asser-Hartkamp-Bartels-Van Mierlo-Perrick beargumenteert dat een expliciete
regeling voor de vestiging van beperkte rechten in een rechtshandeling en het beslag op
en executie van het recht op de onderneming afwezig is in het BW.8 Ook in het verleden
werd in de literatuur de vestiging van beperkte rechten in een rechtshandeling en het beslag
op en executie van het recht op de onderneming afgewezen. Exemplarisch is het volgende
citaat van Van Creveld: ‘Zonder vrees voor tegenspraak mag ongetwijfeld op den voorgrond
worden gesteld: Verpanding van een affaire, zal er zijn of er niet zijn…. al naar de wetgever
wil. Het is niet een onderwerp waarbij de rechter, bij gebreke van een wettelijke regeling,
nu maar vast kan beginnen het terrein te vereffenen.’9

Naar mijn mening zou de erkenning van het recht op de onderneming niet beperkt hoeven
te blijven tot de in hoofdstuk 5 besproken overdracht.10 Vestiging in een rechtshandeling
en beslag op en executie van het recht op de onderneming zijn mijns inziens ook mogelijk.
Met de conclusie in hoofdstuk 5 dat het recht op de onderneming in een rechtshandeling
overgedragen en geleverd kan worden, is naar mijn opvatting de vestiging en beslag op en
executie van het recht op de onderneming in een rechtshandeling gegeven. Ik baseer mij
op de – zo dadelijk te behandelen – wetsystematiek, op grond waarvan vestiging, beslag
en executie mogelijk zijn als overdracht toegestaan is, én op de wetsgeschiedenis van arti-
kel 3.1.1.11 ONBW, dat niet alleen bedoeld was voor de overdracht, maar ook voor het
vruchtgebruik en het pandrecht op de algemeenheid van goederen en schulden.11 Het

7 EK 2006/07, Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek, 28746, nr. E, p. 2; zie
Asser-Hartkamp-Bartels-Van Mierlo-Perrick, AlgemeenGoederenrecht-IV, Wolters Kluwer Deventer 2013,
p. 66.

8 T.J. Mellema-Kranenburg, Vruchtgebruik algemeen, Preadvies KNB, Koninklijke Vermande Lelystad 1999,
p. 59; F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1970, p. 175.

9 I. van Creveld, Verpanding van eene handelsonderneming I, in: WPNR 2582 1919, p. 229.
10 Zie voor het vruchtgebruik in gelijke zin ook H. Cohen Jehoram, Goodwillrecht, Kluwer Deventer 1963,

p. 165. Zie ook Van Lidt de Jeude: ‘Het kan de taak van den jurist niet zijn, ene beschikking waaraan, zoals
uit de talrijke voorkomende gevallen blijkt, door het publiek ene vaste betekenis wordt gehecht, eenvoudig
nietig te verklaren.’ K.W.H. Van Lidt de Jeude, De “Zaak” (Affaire), dissertatie Utrecht, J. van Druten 1888,
p. 23.

11 Zie paragraaf 2.3.
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vruchtgebruik op het recht op de onderneming is in de wet terug te vinden in artikel 3:222
BW. Het pandrecht op het recht op de onderneming was in het Ontwerp-NBW in arti-
kel 3.9.3.1 lid 4 neergelegd.

Ik behandel de zojuist genoemde wetssystematiek nader. Op grond van de goederenrech-
telijke dogmatiek geldt dat wanneer het recht op de onderneming vatbaar is voor overdracht,
bezwaring, beslag en executie ook mogelijk is.12 De reden hiervoor is dat vestiging, beslag
en executie in de goederenrechtelijke dogmatiek gelijk worden geacht aan de overdracht.
De vestiging van een beperkt recht of het uitoefenen van het beslagrecht of executierecht
verschilt niet van de overdracht van een recht van de eigenaar.13 Het vruchtgebruik is in
feite niet meer dan de overdracht van het genotsrecht aan de vruchtgebruiker.14 De pand-
overeenkomst, beslag en executie zijn gericht op de verkoop van een goed.15 Ook wanneer
het recht op de onderneming voorwerp is van vruchtgebruik, pandrecht, beslag of executie
blijft dit zo. Het gaat dan om de vruchtgebruiker die, op eigen risico, het recht op de
onderneming als going concern in volle omvang drijft onder de gevoerde handelsnaam.
En het gaat om de pandhouder, beslaglegger of executant die het recht op de onderneming
in volle omvang onder de gevoerde handelsnaam verkoopt om zich te kunnen verhalen
op de opbrengst.

De goederenrechtelijke dogmatiek is doorgevoerd in de wetssystematiek. De wet maakt
de vestiging van het pandrecht in artikel 3:228 BW mogelijk als er sprake is van voor
overdracht vatbare goederen.16 Vervolgens maakt de wet in artikel 3:250 BW de executie
door de pandhouder mogelijk. Bij vruchtgebruik op het recht op de onderneming is dit
niet anders. Hoewel een soortgelijke bepaling als artikel 3:228 BW voor het vruchtgebruik
in de wet ontbreekt, volgt uit de goederenrechtelijke dogmatiek dat de vruchtgebruiker
louter de exploitatiebevoegdheid van de hoofdgerechtigde overneemt.17 Die laatste kan
zolang het vruchtgebruik duurt geen gebruik maken van zijn recht om de onderneming
te drijven en de winsten te genieten.18

12 Zie over dit verband tussen de overdracht en vestiging Asser/Bartels & Van Velten 5, Zakenrecht. Eigendom
en beperkte rechten, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 18.

13 Zoals De Jong verdedigt, is een beperkt recht geen afgeleid recht, maar een concurrerend recht met het
(eigendoms)recht van de eenmansondernemer. Th.F. de Jong, De structuur van het goederenrecht, Kluwer
Deventer 2006, p. 68-69.

14 Zo ook K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 189.
15 De zogenaamde parate executie. Zie Asser/Bartels & Van Velten 5, Zakenrecht. Eigendom en beperkte

rechten, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 14.
16 EK 2006/07, Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek, 28746, nr. E, p. 2.
17 Vergelijk E. Dewitte en V. Sagaert, Vruchtgebruik op algemeenheden: contractuele grenzen en gevolgen, in:

Vruchtgebruik. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties, Intersentia Antwerpen 2012, p. 157.
18 J.A. Lohr, Der Nieβbrauch an Unternehmen und Unternehmensteilen, IDW-Verlag Düsseldorf 1989;

W. Schön, Der Nieβbrauch an Sachen, O. Schmidt Köln 1992.
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Verder voldoet het pandrecht op het recht op de onderneming op dezelfde wijze aan het
bepaaldheidsvereiste als de overdracht daarvan. Op grond van artikel 3:228 jo. 3:84 lid 2
BW moet een goed met voldoende bepaaldheid omschreven zijn bij een titel tot vestiging
van een pandrecht. De maatstaf op grond waarvan vastgesteld moet worden of sprake is
van voldoende bepaaldheid is dezelfde als bij overdracht. Voldoende bepaald omschreven
is een object bij verpanding op grond van de jurisprudentie wanneer aan de hand van
objectieve maatstaven kan worden vastgesteld welk goed is overgegaan.19 Net als bij over-
dracht kan bij een pandrecht op het recht op de onderneming uit de boekhouding, maar
ook uit de bedoelingen en gedragingen van partijen blijken over welk recht op de onder-
neming de pandovereenkomst precies gaat en de omvang vastgesteld worden.20 De wisseling
van activa en passiva in de onderneming is geen belemmering omdat de onderneming
immers door zaaksvervanging dezelfde blijft.21

De vestiging van het pandrecht en vruchtgebruik op grond van artikel 3:98 jo. 3:95 BW
gebeurt ook op dezelfde wijze als de levering van het recht op de onderneming per
onderhandse akte.22 Door de vestiging ontstaat op grond van artikel 3:202 BW het
vruchtgebruik op het recht op de onderneming.23 De vestiging van een pandrecht op het
recht op de onderneming kan op grond van artikel 3:239 lid 1 BW stil plaatsvinden zonder
mededeling aan derden.24 De pandhouder kan zijn recht van parate executie van het recht
op de onderneming uitoefenen overeenkomstig de procedure neergelegd in artikel 3:250
BW.25

6.3 Vruchtgebruik

In de voorgaande paragraaf concludeerde ik dat vestiging van beperkte rechten, en dus
ook het vruchtgebruik, op het recht op de onderneming op grond van de wetssystematiek
mogelijk is en aansluit bij de bedoeling van de wetgever. In deze paragraaf ga ik in op het
bezwaar van Asser/Bartels & Van Velten tegen de erkenning van het vruchtgebruik op het
recht op de onderneming.

19 Asser/Van Mierlo 3-VI, Vermogensrecht algemeen. Zekerheidsrechten, Wolters Kluwer 2016, p. 255.
20 Zie paragraaf 5.6.
21 E. Dewitte, Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht, dissertatie Leuven, Intersentia Antwerpen 2017,

p. 253.
22 Ook M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 62-63.
23 Zie paragraaf 6.3.1.
24 Zie paragraaf 6.4.2.
25 Zie paragraaf 6.5.
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Het vruchtgebruik op het recht op de onderneming is in de wet in artikel 3:222 BW geregeld.
De in paragraaf 2.6.5 besproken onduidelijkheid van artikel 3:222 BW is of het recht op
winst van de vruchtgebruiker van een recht op de onderneming verenigbaar is met de
restitutieplicht in de zin van artikel 3:225 BW. Op grond van de restitutieplicht zal de
vruchtgebruiker van het recht op de onderneming bij te geringe afschrijvingen of investe-
ringen het verlies moeten aanzuiveren met eigen middelen.26 De vraag is of de vruchtge-
bruiker van het recht op de onderneming dan in feite nog wel een recht op winst heeft.
Zonder een recht op winst kan namelijk niet gesproken worden van het genieten van de
vruchten van de onderneming door de vruchtgebruiker, zoals voorwaarde is bij vruchtge-
bruik.27 Asser/Bartels & Van Velten betoogt als oplossing voor artikel 3:222 BW dat de
vruchtgebruiker louter een volgrecht (droit de suite of zaaksgevolg)28 heeft op de activa
die behoren tot de onderneming, en niet op het recht op de onderneming.29 Van een echt
vruchtgebruik op het recht op de onderneming is in artikel 3:222 BW volgens Asser/Bartels
& Van Velten geen sprake. Dit betekent volgens Asser/Bartels & Van Velten enerzijds dat
de vruchtgebruiker een recht op winst heeft.30 Maar anderzijds moet de vruchtgebruiker
volgens Asser/Bartels & Van Velten bij te geringe afschrijvingen of investeringen op grond
van de restitutieplicht het verlies uit eigen middelen aanzuiveren.31

Ik meen echter dat er in artikel 3:222 BW wel sprake is van een echt vruchtgebruik op het
recht op de onderneming. Ik verdedig in het onderstaande het volgrecht op het recht op
de onderneming (paragraaf 6.3.1). Ik verdedig dat het vruchtgebruik op het recht op de
onderneming op zichzelf verenigbaar is met de restitutieplicht. Ik doe dat door het recht
op winst van de vruchtgebruiker te ontkoppelen van de restitutieplicht. Ik leg uit dat uit
de zogenaamde instandhoudingsplicht de plicht volgt tot goed ondernemerschap. Ik leg
deze instandhoudingsplicht in paragraaf 6.3.2 uit. Hieruit volgt dat te geringe afschrijvingen
of investeringen alleen onder bijzondere omstandigheden een onrechtmatige gedraging
van de vruchtgebruiker opleveren. Van een restitutieplicht is dus in beginsel geen sprake
(paragraaf 6.3.2). In aansluiting hierop verdedig ik het recht op winst van de vruchtgebrui-
ker, ook bij te geringe afschrijvingen en investeringen en waardedalingen (paragraaf 6.3.3).

26 A.G. Lubbers, Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, preadvies KNB, 1959, p. 97. Zie
voor de restitutieplicht paragraaf 6.3.2.

27 Zie P.J.A. Adriani, Het begrip winst in het privaatrecht en fiscaalrecht, preadvies KNB 1942, p. 10; A.G.
Lubbers, Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, preadvies KNB, 1959, p. 91-96.

28 Ik hanteer in deze studie de neutrale term volgrecht in plaats van droit de suite of zaaksgevolg omdat het
recht op de onderneming een vermogensrecht is en geen zaak.

29 Asser/Bartels & Van Velten 5, Zakenrecht. Eigendom en beperkte rechten, Wolters Kluwer 2017, p. 359; A.G.
Lubbers, Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, preadvies KNB, 1959, p. 90.

30 Asser/Bartels & Van Velten 5, Zakenrecht. Eigendom en beperkte rechten, Wolters Kluwer 2017, p. 363-364.
31 Asser/Bartels & Van Velten 5, Zakenrecht. Eigendom en beperkte rechten, Wolters Kluwer 2017, p. 365.
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Ik zal concluderen dat de vruchtgebruiker aan het eind van het vruchtgebruik in beginsel
de onderneming teruggeeft in de staat waarin zij zich dan bevindt.

6.3.1 Artikel 3:222 BW, de restitutieplicht en het volgrecht op het recht op
de onderneming

De vruchtgebruiker heeft bij vestiging van het vruchtgebruik op het recht op de onderne-
ming in de zin van artikel 3:222 BW een volgrecht op het recht op de onderneming, en
niet op de activa behorend tot de onderneming. Dat volgt uit de nu te behandelen restitu-
tieplicht van de vruchtgebruiker die geregeld is in artikel 3:225 BW.

De restitutieplicht wordt in Nederland als een van de kenmerken van het vruchtgebruik
gezien.32 Deze houdt in dat de vruchtgebruiker de gebruikte goederen van het object van
vruchtgebruik aan het eind van het vruchtgebruik teruggeeft aan de hoofdgerechtigde.33

De restitutieplicht doet in eerste instantie vragen rijzen over de vestiging van het vrucht-
gebruik op het recht op de onderneming met een volgrecht daarop voor de vruchtgebruiker.
Vruchtgebruik is geen eigendomsrecht; het is een genotsrecht.34 De vruchtgebruiker verkrijgt
op grond van artikel 2:201 BW het recht om een goed van de hoofdgerechtigde te gebrui-
ken.35 Louter de vruchten van het goed mag de vruchtgebruiker genieten.36 De vraag is hoe
de vruchtgebruiker van het recht op de onderneming een genotsrecht kan verkrijgen
zonder eigenaar te worden van haar activa. De voorraden in een bedrijf zijn vaak verbruik-
bare zaken. Als ze zijn gebruikt, kunnen de gebruikte voorraden aan het eind van het
vruchtgebruik niet worden gerestitueerd.37 Wordt de vruchtgebruiker bij het drijven van
de eenmanszaak eigenaar van haar activa? En is bij vestiging van een vruchtgebruik op het
recht op de onderneming dan ook sprake van een volgrecht op de afzonderlijke activa?

De restitutieplicht heeft de praktijk er niet van weerhouden het vruchtgebruik op het recht
op de onderneming te gebruiken. Dit heeft ertoe geleid dat het vruchtgebruik op het fonds

32 A. Apers and A.L. Verbeke, Modern usufruct. Empowering the usufructuary, in: TSAR 2014, p. 117.
33 Asser-Mijnssen-Van Dam-Van Velten, Goederenrecht II. Zakelijke rechten, Kluwer Deventer 2002, p. 350.
34 Vergelijk artikel 2:201 BW.
35 Een vergelijking kan worden getrokken met de verhuur van het recht op de onderneming. Net als bij het

vruchtgebruik wordt de hoofdgerechtigde bij verhuur tijdelijk beschikkingsonbevoegd. De Hoge Raad
oordeelt in 1955 daarover: ‘dat ten aanzien van den ondernemer, die het tot dusver door hem uitgeoefende
bedrijf gaat verhuren, noch van liquidatie, noch van overdracht van het bedrijf kan worden gesproken.’ HR
26 januari 1955, BNB 1955/216.

36 Al is het gebruiksrecht sinds de invoering van het BW in 1992 verruimd, zie artikel 3:207 en 3:215 BW. Zie
A. Verbeke, Verdickt en Maasland, Themany faces of usufruct, in: Van der Merwe en Verbeke, Time-limited
interest in land, 2012, p. 54-55.

37 Zie S. Gerbrandy, Zaken zijn zaken! Of niet?, oratie VU, Tjeenk Willink Zwolle 1954, p. 7.
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de commerce door de Franse literatuur en rechtspraak is erkend.38 Het vruchtgebruik op
het fonds de commerce wordt sinds eind negentiende eeuw algemeen erkend door de
Franse heersende leer. Hetzelfde doet zich voor in Duitsland, waar de wetgever aan het
eind van de negentiende eeuw zelfs overgaat tot de wettelijke regeling van het vruchtgebruik
op het recht op de onderneming. De wettelijke basis voor het vruchtgebruik op het recht
op de onderneming is § 22 lid 2 HGB.39

Deze paragraaf verklaart de gebonden overdracht van de handelsnaam met de
onderneming van overeenkomstige toepassing op het vruchtgebruik op het
recht op de onderneming in een geheel.40 Door de heersende leer wordt alge-
meen aangenomen dat verder op het vruchtgebruik op het recht op de onder-
neming § 1030-1084 BGB van toepassing is.41 § 1068 lid 2 BGB sluit aan bij
§ 28 HGB en regelt de overgang van vorderingen, contracten en schulden met
de onderneming in een rechtshandeling. Op basis van deze paragraaf is in de
Duitse literatuur algemeen aanvaard dat het vruchtgebruik op het recht op de
onderneming ook vorderingen, schulden en contracten omvat, evenals het
klantenbestand en de knowhow.42 Vereist is dat de vruchtgebruiker na vestiging
de eenmanszaak daadwerkelijk voortzet.43 Verder is vereist dat de vruchtgebrui-
ker zich inschrijft in het handelsregister. § 1068 lid 2 BGB regelt verder de
verplichting tot het opmaken van een (boedel)beschrijving.44

38 M.L. Mathieu, Droit civil. Les biens, Sirey Paris 2013, p. 239. Zie voor België V. Sagaert, Goederenrecht,
Kluwer Mechelen 2014, p. 445.

39 A. Baumbach und K.J. Hopt, Handelsgesetzbuch, C.H. Beck München 2000, p. 16; R. Jansen und M. Hoff-
mann, Der Nieβbrauch im Zivil- und Steuerrecht, Neue Wirtschafts-Briefe Herne-Berlin 1972, p. 26.

40 J. Frank, W. Wiegand, J. Mayer, M. Rapp und M.J. Schermaier, J. von Staudinger Kommentar zum Bürger-
lichen Gesetzbuch met Einführungsgesetz und Nebengesetzen. III. Sachenrecht (ErbbauRG, §§ 1018-1112),
Sellier-De Gruyter Berlin 2009, § 1068; W. Schön, DerNieβbrauch an Sachen, O. Schmidt Köln 1992, p. 100.

41 Naar de heersende opvatting in de Duitse literatuur geschiedt vestiging van het vruchtgebruik op het recht
op de onderneming echter stuksgewijs. Zie K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014,
p. 188 en J. Jickeli, H-G. Knotje, R. Singer und M. Stieper, J. von Staudinger Kommentar zum Bürgerlichen
Gesetzbuchmet Einführungsgesetz undNebengesetzen. Buch 1. Allgemeiner Teil, §§ 90-124; 130-133, Sellier-
De Gruyter Berlin 2012, p. 44 Terecht uit Gradler in zijn dissertatie kritiek op deze heersende leer. Zie
Th. Gradler, DieMöglichkeiten der globalen Belastung von Unternehmen im deutschen Recht, Mohr Siebeck
Tübingen 2012, p. 164. Met Gradler meen ik dat bij stuksgewijze vestiging geen sprake kan zijn van het
ontstaan van een vruchtgebruik op het recht op de onderneming, maar louter van een vruchtgebruik op
alle afzonderlijke onderdelen. Maar anders dan Gradler bepleit, is deze benadering over de stuksgewijze
vestiging niet het gevolg van het gebrek aan een begrip onderneming, maar van de onjuiste opvatting over
de nadelige gevolgen van de restitutieplicht voor de vruchtgebruiker bij afschrijvingen, investeringen en
zijn recht op winst. Zie C. Ahrens, Dingliche Nutzungsrechte, O. Schmidt Berlin 2007, p. 167; W. Schön,
Der Nieβbrauch an Sachen, O. Schmidt Köln 1992, p. 101.

42 J. von Gierke und O. Sandrock, Handels- undWirtschaftsrecht I Allgemeine Grundlagen der Kaufmann und
sein Unternehmen, Der Gruyter Berlin 1975, p. 227; A. Baumbach und K.J. Hopt, a.w., p. 142.

43 A. Baumbach und K.J. Hopt, a.w., p. 144-145.
44 A. Baumbach und K.J. Hopt, a.w., p. 144.
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Een aanwijzing voor de overgang van de gehele onderneming bij vestiging in
een rechtshandeling is ook de verwijzing naar het vruchtgebruik op de gehele
onderneming in § 1085 BGB. Deze paragraaf is enkel van toepassing als het
vermogen van de natuurlijke persoon alleen bestaat uit de onderneming.45

§ 1068 lid 2 BGB is ook van toepassing als een natuurlijke persoon naast de
onderneming privévermogen heeft. Voor de werking voor vorderingen,
schulden en contracten van de vestiging in een rechtshandeling van het
vruchtgebruik op het recht op de onderneming gelden dan ook additionele
uitvoeringshandelingen. De belangrijkste uitvoeringshandeling is de inschrijf-
plicht.46 Door de inschrijfplicht van de vruchtgebruiker in het handelsregister
verkrijgt de vestiging tevens publiciteit.

De erkenning van het vruchtgebruik op het fonds de commerce in een geheel is van ver
voor de tijd van de wettelijke regeling van de Franse overdracht van en pandrecht op het
fonds de commerce in 1909. Na het Napoleontisch tijdperk deden zich al de eerste gevallen
van erkenning van het vruchtgebruik op het fonds de commerce in een geheel voor in de
rechtspraak. Ten tijde van Napoleon werd het vruchtgebruik op het fonds de commerce
niet erkend. In het wetboek was de onroerende zaak het centrale vermogensbestanddeel
en daarmee rijmde het vruchtgebruik op het fonds de commerce niet.47 Tot het fonds de
commerce worden in geval van een vruchtgebruik alle voor de uitoefening van het bedrijf
benodigde zaken begrepen, zoals voorraden en clientèle.48 De clientèle is weer een essentieel
bestanddeel van het fonds de commerce, zonder welke het niet kan bestaan.49 Echter
behoren vorderingen, contracten en schulden niet onder het fonds de commerce.50 En
zoals er geen levering vereist is voor de overdracht van het fonds de commerce, achten de
Franse rechtspraak en literatuur vestiging niet nodig voor het bezwaren van het fonds de
commerce in een geheel met een vruchtgebruik.

De Franse literatuur heeft het vruchtgebruik op het fonds de commerce erkend in navolging
van het Franse Hof dat in 1811 een arrest wees over de restitutieplicht van de vruchtgebrui-

45 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 188; A. Baumbach und K.J. Hopt, a.w.,
p. 16; Th. Gradler, Die Möglichkeiten der globalen Belastung von Unternehmen im deutschen Recht, Mohr
Siebeck Tübingen 2012, p. 164.

46 A. Baumbach und K.J. Hopt, a.w., p. 144.
47 C. Demolombe, Traité de la distinction des biens, Paris 1861, nr. 440; F. Laurent, Principes de droit civil,

Bruylant Brussel 1887, nr. 513; M. Troplong, Le droit civil expliqué suivant l’ordre du code, du contract de
mariage, Brussel 1850, nr. 414; W. Goossens, Ontstaansgeschiedenis, rechtsaard en kenmerken van de han-
delszaak, in: H. Cousy (red.), De handelszaak, Die Keure Brugge 2001, p. 6.

48 C. Demolombe, Cours de droit Civil, Hachette Livre Brussel 2012, nr. 308.
49 Zie paragraaf 5.3.2.
50 Zie paragraaf 4.3.2.
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ker van het fonds de commerce. Het Hof oordeelde toen dat bij bezwaring met een
vruchtgebruik sprake is van een oneigenlijk vruchtgebruik op het fonds de commerce,
omdat deze verbruikbare goederen zoals voorraden bevat.51 Het Hof redeneerde dat de
vruchtgebruiker van verbruikbare goederen eigenaar wordt en er daarom van vruchtgebruik
in eigenlijke zin geen sprake kan zijn. Het Hof erkende het vruchtgebruik op het fonds de
commerce tot bepaalde hoogte, maar vond ook dat de restitutieplicht restricties oplegde
aan de vervreemdingsbevoegdheid. De vruchtgebruiker van het fonds de commerce heeft
op grond van deze theorie een vervreemdingsbevoegdheid, maar moet aan het eind van
het vruchtgebruik de verbruikte goederen vervangen. Het vruchtgebruik op het fonds de
commerce werd tot eind negentiende eeuw als oneigenlijk beschouwd.52 De theorie van
het oneigenlijk vruchtgebruik is evenwel in de twintigste eeuw verlaten door de Franse
heersende leer.53 Sindsdien wordt de vruchtgebruiker van het fonds de commerce als een
eigenlijk vruchtgebruik beschouwd. Dat wil zeggen dat de vruchtgebruiker niet meer als
rechthebbende wordt beschouwd, maar als gebruiker. Overgebleven is evenwel de opvatting
over de verplichting van de vruchtgebruiker de verbruikte goederen na het eindigen van
het vruchtgebruik te vervangen.54 De vruchtgebruiker moet volgens de Franse heersende
leer hetzelfde aantal goederen aan de hoofdgerechtigde geven als dat hij verbruikt heeft.55

Uit bovengenoemd arrest en de Frans heersende leer blijkt dat de vruchtgebruiker van het
fonds de commerce geen rechthebbende wordt. Hieruit volgt dat het vruchtgebruik rust
op het fonds de commerce als zodanig met een volgrecht daarop.56 Bij het vruchtgebruik
op het fonds de commerce rust geen volgrecht op de afzonderlijke activa. De vruchtgebrui-
ker is immers geen eigenaar of vruchtgebruiker geworden van deze activa.

De vruchtgebruiker van het recht op de onderneming wordt mijns inziens ook geen
rechthebbende van het recht op de onderneming en geen eigenaar van de daartoe behorende
activa. De vruchtgebruiker drijft de onderneming voor eigen rekening, maar alle goederen
toebehorend tot de onderneming blijven in eigendom en op naam van de hoofdgerechtigde
staan. Vergelijk in deze zin ook de Hoge Raad in zijn arrest van 1959 over het vruchtgebruik

51 Zie hierover W. Goossens, Ontstaansgeschiedenis, rechtsaard en kenmerken van de handelszaak, in: H. Cousy
(red.), De handelszaak, Die Keure Brugge 2001, p. 7.

52 Zie bijvoorbeeld M. Merlin, Répertoire de jurisprudence, Brussel 1828, p. 398.
53 G. Ripert, R. Roblot et L. Vogel, Commerçantes, Justice commerciale, fonds de commerce, bail commercial,

propriété industrielle, concurrence (du droit commercial au droit économique), L.G.D.J. Paris 2010, p. 797;
W. Goossens, Uitbating van de handelszaak door een ander dan de eigenaar, in: H. Cousy (red.), De handels-
zaak, Die Keure Brugge 2001, p. 328.

54 C. Demolombe, Cours de droit Civil, Hachette Livre Brussel 2012, nr. 308.
55 F. Terré en P. Simler, Droit Civil: les biens, Dalloz Paris 2010, p. 708-709. Vergelijk naar Duits recht § 1084

lid 1 BGB waar de vervangingsplicht wettelijk is vastgelegd.
56 F. Terré en P. Simler, Droit Civil: les biens, Dalloz Paris 2010, p. 708.
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op aandelen aan toonder. De Hoge Raad oordeelde in dit arrest dat aandelen aan toonder
geen verbruikbare zaken zijn en de vruchtgebruiker om die reden geen eigenaar daarvan
is.57 De vruchtgebruiker van het recht op de onderneming heeft daarom een volgrecht op
het recht op de onderneming, en niet op haar activa. Ik noem de vervangingsplicht in het
vervolg restitutieplicht in verband met de gekozen bewoording in artikel 3:225 BW.

In het algemeen wordt naar Nederlands recht aanvaard dat de vruchtgebruiker van het
recht van de ondernemer gehouden is hetzelfde aantal goederen aan de hoofdgerechtigde
te geven als dat hij verbruikt heeft. De vraag is evenwel of de vruchtgebruiker van het recht
op de onderneming bij te geringe afschrijvingen of investeringen of waardedaling aan het
eind van het vruchtgebruik een restitutieplicht tegenover de hoofdgerechtigde heeft. Ik
behandel deze vraag hierna.58

6.3.2 Instandhoudingsplicht

In de vorige paragraaf bleek dat de vruchtgebruiker van het recht op de onderneming in
de zin van artikel 3:222 BW een volgrecht heeft op het recht op de onderneming. Moet de
vruchtgebruiker van het recht op de onderneming nu aan het eind van het vruchtgebruik
te geringe afschrijvingen restitueren, dat wil zeggen uit zijn eigen vermogen vergoeden?
En wat gebeurt er met waardedalingen? Moet hij gecompenseerd worden voor investeringen
in de onderneming uit eigen zak? Ik meen van niet. Naast de restitutieplicht wordt in de
literatuur verdedigd dat een zogenaamde instandhoudingsplicht bestaat die op de
vruchtgebruiker van het recht op de onderneming rust.59 De instandhoudingsplicht houdt
in dat de vruchtgebruiker beschikkingsbevoegd is om de onderneming te drijven.60 Dat
wil zeggen dat de vruchtgebruiker in het kader van de bedrijfsvoering goederen mag ver-
handelen, schulden kan voldoen, op bedrijfsmiddelen moet afschrijven, investeringen kan
doen et cetera.

De restitutieplicht is door de instandhoudingsplicht naar mijn mening relatief. Aan de ene
kant volgt uit de instandhoudingsplicht dat wanneer de vruchtgebruiker bevoegdelijk de
voorraad vervreemdt, er zaaksvervanging optreedt en er dus geen sprake is van een plicht

57 HR 16 januari 1959, NJ 1959/355.
58 Vergelijk het betoog van Lubbers voor een vervangingsplicht onder het oud recht. A.G. Lubbers, Vruchtge-

bruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, preadvies KNB, Den Haag 1959, p. 10-11. Zie naar Duits
recht § 1048 lid 1 BGB waarin de vervangingsplicht is neergelegd.

59 Zie ook E. Dewitte & V. Sagaert, Vruchtgebruik op algemeenheden: contractuele grenzen en gevolgen, in:
Vruchtgebruik. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties, Intersentia Antwerpen 2012, p. 157-158 en 173;
A.G. Lubbers, Vruchtgebruik ener onderneming, in: TVVS 1966 nr. 6, p. 147.

60 Zie iets soortgelijks in artikel 3:207 BW, 3:212 lid 1 en 3:215 lid 1 BW.
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tot restitutie aan het eind van het vruchtgebruik. Zie de vervreemdings- of interingsbe-
voegdheid van artikel 3:212 BW61 Aan de andere kant is het beheer door de vruchtgebruiker
van de onderneming onderworpen aan de regels van de onrechtmatige daad; zie artikel
3:207 lid 2 BW.62 Naar mijn mening betekent dit dat er in het uitzonderlijke geval dat het
beheer door de vruchtgebruiker van de onderneming niet voldoet aan de eisen van goed
ondernemerschap, sprake is van onrechtmatig handelen en de vruchtgebruiker schade-
plichtig is tegenover de hoofdgerechtigde.63 Met andere woorden, slechts bij overtreding
van de eisen van goed ondernemerschap waarbij er voorraden verloren zijn gegaan, niet
of te weinig afschrijvingen zijn gedaan et cetera, ontstaat aan het eind van het vruchtgebruik
voor de vruchtgebruiker de plicht tot restitutie van de ‘beschadigde’ activa.64, 65

Toegegeven moet worden dat de bovenbeschreven restitutieplicht bij het vruchtgebruik
op het recht op de onderneming in de zin van 3:222 BW niet duidelijk uit de wet blijkt.
Zo regelt artikel 3:222 jo. 3:215 BW helemaal niet welke bevoegdheden en plichten de
vruchtgebruiker van het recht op de onderneming in het kader van de restitutieplicht heeft.
Bij de vervreemdings- of interingsbevoegdheid volstaat de wetgever met de opmerking
dat deze van belang is voor het recht op de onderneming.66 Ik meen dat dit gebrek niet
inhoudt dat de inhoud van de restitutieplicht van de vruchtgebruiker van het recht op de
onderneming niet kan worden vastgesteld uit de wet. Integendeel. Het gebrek aan een
expliciete regeling in artikel 3:222 BW hangt, net als voor de wijze van levering, samen
met de keuze voor een gelaagd wetssysteem.67 Die keuze brengt met zich mee dat de inhoud
van de restitutieplicht uit het wetssysteem herleid mag en mijns inziens kan worden.

61 A. Apers and A.L. Verbeke, Modern usufruct. Empowering the usufructuary, in: TSAR 2014, p. 118;
A. Verbeke, Verdickt and Maasland, The many faces of usufruct, in: Van der Merwe and A. Verbeke, Time-
Limited Interests in Land, 2012, p. 54-55.

62 Zo ook S. Gerbrandy, Zaken zijn zaken! Of niet?, oratie VU, Tjeenk Willink Zwolle 1954, p. 7. Schending
van de regels voor goed beheer levert een onrechtmatige daad op en/of wanprestatie, omdat deze regels
niet in de overeenkomst van vruchtgebruik hoeven te zijn opgenomen. Vergelijk in dit verband de aanspra-
kelijkheid van de bewindvoerder bij bewind over het recht op de onderneming. Zie M.J.G.C. Raaijmakers,
Bewind over (het recht op) de onderneming in het nieuwe erfrecht, in: M.J.G.C. Raaijmakers (red.), Trust en
onderneming, BJu Den Haag 2003, p. 51.

63 Asser/Bartels & Van Velten 5, Zakenrecht. Eigendom en beperkte rechten, Wolters Kluwer Deventer 2017,
p. 365.

64 Raaijmakers pleit in het kader van het vruchtgebruik voor een jaarlijkse rekening en verantwoording van
zijn beheersplicht door de vruchtgebruiker aan de hoofdgerechtigde. M.J.G.C. Raaijmakers, Het onderne-
mingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 62.

65 Vergelijk E. Dewitte, Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht, dissertatie Leuven, Intersentia Antwerpen
2017, p. 425. Anders Mellema-Kranenburg die een absolute restitutieplicht bepleit. T.J. Mellema-Kranenburg,
Vruchtgebruik, preadvies KNB, Vermande Lelystad 1999, p. 60.

66 Toelichting Meijers op het ONBW, p. 268.
67 Zie paragraaf 4.4.4.
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Uit het systeem van de wet volgt dat de vruchtgebruiker van het recht op de onderneming
een relatieve restitutieplicht heeft. Ik heb in hoofdstukken 4 en 5 betoogd dat het recht op
de onderneming een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW is dat in een rechtshan-
deling kan worden overgedragen en geleverd. Voortbouwend op deze conclusie betekent
dit dat de vruchtgebruiker een gebruiksrecht verwerft over het recht op de onderneming.68

Uit dit verkregen recht op de onderneming vloeit de plicht voort tot het drijven van de
onderneming met als doel de instandhouding van het bedrijf. Bovendien kan uit arti-
kel 3:222 BW herleid worden dat de bestemming tot de onderneming het richtsnoer is
voor de inkleding van de bevoegdheid en plichten van de vruchtgebruiker. Dat wil zeggen
dat in de aard van het recht op de onderneming besloten ligt dat de vruchtgebruiker de
goederen behorend tot de onderneming mag vervreemden en de verbruikbare goederen
mag verbruiken.69

Verder sluit de relatieve restitutieplicht aan bij het beginsel van zaaksvervanging dat bij
algemeenheden van goederen en schulden van rechtswege plaatsvindt.70 Het doel van
zaaksvervanging bij algemeenheden van goederen en schulden is het behoud van de
waarde.71 Waardebehoud is de essentie van algemeenheden van goederen en schulden.
Door waardebehoud kunnen algemeenheden van goederen en schulden onderscheiden
worden van de daartoe behorende afzonderlijke activa en passiva. Door zaaksvervanging
blijft het recht op de onderneming dus in principe in stand en kan geen restitutieplicht
ontstaat aan het eind van het vruchtgebruik.

Ten overvloede en in samenhang met het voorafgaande treedt zaaksvervanging ook op als
een goed verkocht wordt. Anders dan Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/298a en 326
meen ik niet dat de vruchtgebruiker rechthebbende moet worden van de koopprijs of het
geïnde.72 Overeenkomstig de overdracht heeft het vruchtgebruik op het recht op de
onderneming werking tegenover derden. Dat wil zeggen dat de vruchtgebruiker ook in de
relatie met derden, zoals kopers van goederen behorend tot de onderneming, geen recht-
hebbende van het recht op de onderneming is. Hij kan door de werking van het vruchtge-
bruik tegenover derden overeenkomstig de overdracht onder eigen naam en risico goederen
verkopen, koopprijsvorderingen innen en betalingen van schulden met kwijting jegens de

68 Vergelijk M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer 2017, p. 61.
69 Vergelijk E. Dewitte en V. Sagaert, Vruchtgebruik op algemeenheden: contractuele grenzen en gevolgen, in:

V. Sagaert en A. Verbeke (red.), Vruchtgebruik. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties, Intersentia Ant-
werpen 2012, p. 163-164.

70 F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1973, p. 87.
71 F. Molenaar, a.w., p. 88.
72 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 189.
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schuldenaren aanvaarden.73 Zie uitdrukkelijk artikelen 2559 tot en met 2559 van de Itali-
aanse Codici Civile.

Italië is het enige land in West-Europa waar het vruchtgebruik op het recht op
de onderneming in een geheel uitdrukkelijk in de wet is geregeld. In artikel 2561
tot en met 2559 Codici Civile wordt het vruchtgebruik op de onderneming
geregeld. In Italië is vestiging geen vereiste voor het bezwaren van goederen
met een vruchtgebruik.74 Artikel 2561 Codici Civile regelt de verplichting van
de vruchtgebruiker om het bedrijf te beheren zonder de bestemming te veran-
deren en een normale bedrijfsorganisatie en voorraadvorming te voeren. Het
vruchtgebruik op de onderneming in een geheel werkt tegenover derden op
grond van artikel 2556 Codici Civile door registratie van de notariële akte
binnen dertig dagen in een daartoe bestemd register. In aansluiting op deze
regels regelt artikel 2559 Codici Civile dat kennisgeving van schuldenaren voor
de cessie van vorderingen niet vereist is. De registratie van de notariële akte
voldoet.

Het gevolg van het vruchtgebruik op de onderneming is het toepasselijk worden
van de regels voor de overdracht van het recht op de onderneming.75 Ook naar
Italiaans recht blijft de hoofdgerechtigde eigenaar van de onderneming en is
de vruchtgebruiker slechts gerechtigd tot het genot daarvan.

Op grond van artikel 2559 Codici Civile worden schuldenaren van hun ver-
plichting bevrijd door betaling te goeder trouw. Schuldeisers hebben op grond
van artikel 2558 gedurende drie maanden na de registratie de mogelijkheid om
het contract op te zeggen. Voor de schulden blijft de hoofdgerechtigde na
registratie van het vruchtgebruik aansprakelijk, artikel 2560 Codici Civile. De
vruchtgebruiker is daarnaast aansprakelijk voor de schulden, mits deze blijken
uit de boekhouding. Voorts dient de hoofdgerechtigde zich op grond van arti-
kel 2557 Codici Civile voor de duur van het vruchtgebruik te onthouden van
concurrentie.76

Na het eindigen van het vruchtgebruik op de onderneming is de vruchtgebruiker
op grond van artikel 2561 Codici Civile gehouden om dezelfde waarde, uitge-

73 Ook S. Gerbrandy, Zaken zijn zaken! Of niet?, rede VU, Tjeenk Willink Zwolle 1954, p. 6.
74 Italië heeft het overdrachtssysteem van Frankrijk gekopieerd.
75 In artikel 2555 Codici Civile wordt bepaald dat tot de onderneming behoren alle activa.
76 Ingeval van overdracht geldt op grond van artikel 2557 Codici Civile een concurrentieverbod voor maximaal

vijf jaren.
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drukt in geld, aan voorraden als aan het begin van het vruchtgebruik aan de
hoofdgerechtigde te retourneren.

De vruchtgebruiker zal zich bij vestiging in het handelsregister moeten inschrijven, zodat
zijn vruchtgebruik ook bij schuldeisers en schuldenaren bekend kan zijn. Vergelijk het
arrest van de Hoge Raad uit 1948. Hierin oordeelde hij dat de vruchtgebruiker verplicht
is zich in te schrijven in het handelsregister.77 Bovendien heeft de hoofdgerechtigde de
verplichting om de vruchtgebruiker in staat te stellen zijn gebruiksrecht uit te oefenen.78

De hoofdgerechtigde zal schuldeisers en schuldenaren moeten informeren over het
vruchtgebruik.

In het licht van het waardebehoud moet bij vruchtgebruik op algemeenheden van goederen
en schulden zoals de onderneming de zaaksvervanging ruim worden geïnterpreteerd.
Daaronder wordt dus niet enkel zaaksvervanging in eigenlijke zin begrepen, maar ook het
recht van de vruchtgebruiker om zijn gebruiksrecht naar eigen inzicht in te vullen. De
vruchtgebruiker van het recht op de onderneming is enkel schadeplichtig wanneer het
beheer niet voldoet aan de normen van goed ondernemerschap, zoals hierboven vermeld.79

Dit betekent dat ook wanneer zaken als gevolg van het handelen van de vruchtgebruiker
niet vervangen worden, in beginsel geen sprake is van een restitutieplicht voor de vrucht-
gebruiker. Zoals Dewitte en Sagaert bespreken is dat bijvoorbeeld het geval wanneer ver-
bintenisrechtelijke aanspraken vervangen worden door zakelijke rechten of zaaksvervanging
niet plaatsvindt omdat het causaal verband verloren is gegaan.80

6.3.3 Recht op winst en waardedaling: niet nodeloos ingewikkeld

In ruil voor het beheren van het recht op de onderneming heeft de vruchtgebruiker het
recht op winst. Uit de hierboven besproken instandhoudingsplicht volgt dat de vruchtge-
bruiker het recht heeft afschrijvingen te doen op vaste activa en de eenmansonderneming
uit te breiden door middel van investeringen, ook als dit leidt tot een waardedaling van
het recht op de onderneming. Het gewenste gevolg van al deze handelingen voor de

77 HR 25 maart 1948, NJ 1948/280: “dat uit de in art. 5, eerste lid, onder 4 en 5 gegeven omschrijving van de
daar bedoelde opgaven volgt, dat…‘eigenaar’ der zaak is hij die de zaak drijft en het daarin vervatte bedrijf
uitoefent, ondanks het feit dat bepaalde rechten aan de huurverkoper zijn voorbehouden”.

78 De zogenaamde feitelijke levering.
79 Kiezen partijen ervoor in een contract beperkingen aan het gebruiksrecht op te nemen dan ben ik het met

Dewitte en Sagaert eens dat met het oog op het behoud van de ruime werking van de zaaksvervanging, het
gebruiksrecht ruim moet worden omschreven. E. Dewitte en V. Sagaert, Vruchtgebruik op algemeenheden:
contractuele grenzen en gevolgen, in: Vruchtgebruik. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties, Intersentia
Antwerpen 2012, p. 163.

80 E. Dewitte en V. Sagaert, a.w., p. 163.
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vruchtgebruiker is dat de winst wordt vergroot. Dat brengt mij, in verband met de relatieve
restitutieplicht, op de vraag of de vruchtgebruiker recht heeft op winst. Heeft de vruchtge-
bruiker, vanuit het oogpunt van zijn recht op winst, recht op vergoeding van investeringen
met eigen middelen in de onderneming, omdat deze eigen middelen in oorsprong niet
behoren tot de onderneming? In Frankrijk wordt dit in de literatuur voor het fonds de
commerce algemeen verdedigd.81 Hierin wordt beargumenteerd dat de restitutieplicht
enkel betekent dat de oorspronkelijk bij de vestiging van het vruchtgebruik bestaande
activa moeten worden gerestitueerd. Op de hoofdgerechtigde rust daarom een vergoedings-
plicht voor het te veel ontvangene. In de Nederlandse discussie over het vruchtgebruik op
het recht op de onderneming is dit argument, zoals gezegd, door Adriani en Lubbers
overgenomen.82 Het nadeel van een vergoedingsplicht vanwege de restitutieplicht is dat
juist voor de vruchtgebruiker een vergoedingsplicht ontstaat bij verlies als gevolg van te
geringe investeringen of afschrijvingen en waardedalingen. In dat geval geniet de vrucht-
gebruiker geen winst en is in strikte zin van vruchtgebruik geen sprake. Tegen een vergoe-
dingsplicht pleit dus het recht op winst. De heersende leer stelt nu, in navolging van
Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/324, dat het gebruik van het vruchtgebruik op het recht
op de onderneming moet worden ontraden, omdat het recht op winst in verband met de
restitutieplicht nodeloos ingewikkeld is.83

Mijns inziens treedt de vruchtgebruiker bij het investeren uit eigen zak buiten de normale
bedrijfsvoering en de daarin optredende zaaksvervanging. Het zou onrechtvaardig zijn de
hoofdgerechtigde een vergoedingsplicht op te leggen voor het vrijwillig handelen van de
vruchtgebruiker. Ik ben het niet eens met Lubbers, die betoogt dat hier sprake is van ‘méér
in het bedrijf gestoken kapitaal’ [cursivering Lubbers].84 Dit argument rechtvaardigt niet
waarom de hoofdgerechtigde verplicht moet zijn uit zijn privémiddelen een vergoeding
te betalen. Voorts zou, vasthoudend aan zijn redenering, dan betoogd kunnen worden dat
de investeringen van de vruchtgebruiker al zijn vergoed door de extra winst. Meer in het
bijzonder ligt aan Lubbers’ argument het onjuiste begrip van het recht op winst ten
grondslag, namelijk dat deze voortvloeit uit de combinatie van kapitaal en arbeid. Bij een
dergelijk begrip van het recht op winst is de vruchtgebruiker gerechtigd tot vergoeding
van alle investeringen boven de oorspronkelijke combinatie en verplicht tot compensatie
bij te geringe afschrijvingen.85 Met Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/324 ben ik het eens

81 E. Dewitte, Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht, dissertatie Leuven, Intersentia Antwerpen 2017,
p. 396; A. Chamoulaud-Trapiers, Usufruit, in: Répertoire de droit civil, Dalloz Paris 2012, nr. 349.

82 P.J.A. Adriani, Het begrip winst in het privaatrecht en fiscaalrecht, preadvies KNB 1942, p. 10; A.G. Lubbers,
Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, preadvies KNB, 1959, p. 91-96.

83 T.J. Mellema-Kranenburg, Vruchtgebruik, preadvies KNB, Vermande Lelystad 1999, p. 59.
84 A.G. Lubbers, a.w., p. 91.
85 A.G. Lubbers, Vruchtgebruik ener onderneming, in: TVVS 1966 nr. 6, p. 147.
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dat uit een dergelijk begrip van het recht op winst talrijke juridische onzekerheden voor
de vruchtgebruiker kunnen voortvloeien ten nadele van het beheer van de onderneming.86

Maar mijns inziens betekent dit niet, zoals Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/324 bepleit,
dat het gebruik van het vruchtgebruik op het recht op de onderneming moet worden
ontraden. Uit de door mij verdedigde relatieve restitutieplicht volgt dat de vruchtgebruiker
te geringe afschrijvingen of investeringen enkel hoeft te compenseren, als zijn afschrijvings-
politiek in strijd is met de normen voor het goed ondernemerschap.87 Voor investeringen
met eigen middelen heeft hij als gevolg van de relatieve restitutieplicht geen recht op ver-
goeding.

Moet de vruchtgebruiker de waardedaling vergoeden? Komt aan hem de waardestijging
toe? Een aanvullend argument naast de restitutieplicht voor een vergoedingsplicht voor
de vruchtgebruiker bij waardedalingen is de zaaksvervanging. Dat de algemeenheid van
goederen en schulden zijn waarde behoudt door zaaksvervanging kan ook uitgelegd worden
als een verbod voor de vruchtgebruiker om activa of passiva te verhandelen als dit leidt
tot een waardedaling.88 Handelt de vruchtgebruiker dan toch, dan is sprake van een
onrechtmatige inbreuk op het recht op de onderneming. Dewitte en Sagaert verdedigen
deze opvatting voor België.89

Mijns inziens strookt deze opvatting over de bevoegdheid van de vruchtgebruiker niet met
de relatieve restitutieplicht. Uit de overeenkomst tot vruchtgebruik vloeit de verbintenis
voort tot het uitoefenen van het dagelijks beheer door de vruchtgebruiker.90 Als het de
vruchtgebruiker dan verboden wordt activa en passiva te verhandelen als dat tot waarde-
daling leidt, strijdt dat met zijn verbintenis om het recht op de onderneming te beheren.
Met andere woorden: aan de hoofdgerechtigde komt als rechthebbende van het recht op
de onderneming waardedalingen en -stijgingen toe.91 Waardedalingen (en -stijgingen)
zijn daarom in beginsel niet voor rekening en risico van de vruchtgebruiker. Dit is alleen
anders indien het handelen van de vruchtgebruiker kan worden aangemerkt als een
onrechtmatige daad. Het feit dat sprake is van een vermindering van de voorraden, afname

86 Asser/Bartels & Van Velten 5, Zakenrecht. Eigendom en beperkte rechten, Wolters Kluwer 2017, p. 364.
87 Zo ook S. Gerbrandy, Zaken zijn zaken! Of niet?, oratie VU, Tjeenk Willink Zwolle 1954, p. 7.
88 Zie paragraaf 2.6.5.
89 E. Dewitte en V. Sagaert, Vruchtgebruik op algemeenheden: contractuele grenzen en gevolgen, in: Vruchtge-

bruik. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties, Intersentia Antwerpen 2012. Dewitte lijkt haar opvatting
te nuanceren in haar dissertatie van 2017 waar ze enkel een vergoedingsplicht aanvaardt voor waardedalingen
wanneer sprake is van een ‘fout’ van de vruchtgebruiker. E. Dewitte, Feitelijke algemeenheden in het privaat-
recht, dissertatie Leuven, Intersentia Antwerpen 2017, p. 425.

90 De zogenaamde Unternehmensnieβbrauch mit Unternehmenrstellung of Vollrechtsnieβbrauch. Zie
C. Ahrens, Dingliche Nutzungsrechte, O. Schmidt Berlin 2007, p. 171.

91 Zo ook K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 189.
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van de clientèle of slecht onderhouden materieel, is op zichzelf onvoldoende om een
onrechtmatige gedraging aan te nemen. Aanvullende omstandigheden zijn vereist.92 Op
de hoofdgerechtigde rust hiervan de stelplicht en bewijslast.

Op basis van het vorenstaande concludeer ik dat de vruchtgebruiker aan het eind van het
vruchtgebruik in beginsel de onderneming in de staat waarin deze zich dan bevindt,
teruggeeft aan de hoofdgerechtigde.

6.4 Pandrecht

In de vorige paragraaf weerlegde ik het bezwaar van Asser/Bartels & Van Velten tegen de
erkenning van het vruchtgebruik op het recht op de onderneming. Ik verdedigde dat bij
vruchtgebruik op het recht op de onderneming in de zin van artikel 3:222 BW sprake is
van een vruchtgebruik in eigenlijke zin. De vruchtgebruiker heeft daarom een volgrecht
op het recht op de onderneming, en niet op de afzonderlijke activa behorend tot de
onderneming. In deze paragraaf sta ik stil bij het bezwaar van Gerbrandy tegen de erkenning
van het pandrecht op het recht op de onderneming.

Het pandrecht op het recht op de onderneming is niet expliciet in de wet geregeld, maar
kan mijns inziens worden afgeleid uit artikel 3:228 jo. 3:84 BW in combinatie met arti-
kel 3:222 BW. Het pandrecht op het recht op de onderneming is een stil pandrecht in de
zin van artikel 3:239 lid 1 BW. De in paragraaf 2.6.4 besproken onduidelijkheid bij verpan-
ding van het recht op de onderneming is of en zo ja, hoe de pandhouder bij executie de
zogenaamde in de clientèle gelegen waarde kan realiseren.93 Moet de pandhouder in verband
met deze in de clientèle gelegen waarde naar voorbeeld van het Frans en Belgisch recht
een volgrecht94 op de clientèle hebben?95 Het voordeel van dit volgrecht op de clientèle is
het behoud van de waarde van het object van de verpanding, het fonds de commerce, bij
verkoop van essentiële tot het fonds de commerce behorende activa. Ik leg het volgrecht
op de clientèle in paragraaf 6.4.1 uit.

92 Anders E. Dewitte, Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht, dissertatie Leuven, Intersentia Antwerpen
2017, p. 425-426, met verwijzing naar verouderde literatuur uit het begin van de twintigste eeuw.

93 J. Offerhaus, De handelszaak in het Nederlandse recht, preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie
van het recht van België en Nederland, Tjeenk Willink Zwolle 1947, p. 142; S. Boekman, De handelsnaam,
Tjeenk Willink Zwolle 1956, p. 37.

94 Ook in deze paragraaf over het pandrecht hanteer ik de neutrale term volgrecht in plaats van zaaksgevolg.
95 H. Cohen Jehoram, Goodwillrecht, Kluwer Deventer 1963, p. 170-177; J.C. van Oven, De goodwill in het

privaatrecht en het belastingrecht, Preadviezen voor de Broederschap der Candidaat-Notarissen, 1953, p. 53.
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Volgens Gerbrandy moet de pandhouder van het recht op de onderneming inderdaad een
volgrecht op de clientèle hebben.96 Maar de erkenning van het pandrecht op het recht op
de onderneming wijst hij af bij gebrek aan een wettelijke regeling voor het volgrecht op
de clientèle.97 Bovendien is aan een pandrecht op het recht op de onderneming volgens
hem geen behoefte, omdat er in de huidige praktijk een beter alternatief is, namelijk een
stampandakte.

Ik meen, in tegenstelling tot Gerbrandy, dat het gebrek aan een wettelijke regeling van het
volgrecht op de clientèle op zich geen reden hoeft te zijn om het pandrecht op het recht
op de onderneming niet te erkennen. Ik verdedig in het hiernavolgende het pandrecht op
het recht op de onderneming zonder volgrecht op de clientèle. Een dergelijk volgrecht ter
behoud van de waarde van het recht op de onderneming bij verpanding is, zoals ik zal
uitleggen, niet noodzakelijk. Ik zal in het onderstaande eerst het volgrecht op de clientèle
naar Frans en Belgisch recht uitleggen (paragraaf 6.4.1). Ik verdedig vervolgens dat naar
Nederlands recht de pandhouder een volgrecht op het recht op de onderneming op zich
heeft, en niet op de clientèle. Ook bij verpanding is de goodwill de waardebepalende factor
van het recht op de onderneming. Goodwill is geen bestanddeel van de onderneming, ook
niet in de vorm van de clientèle. (paragraaf 6.4.2). Ik weerleg in paragraaf 6.4.3 de kritiek
in de literatuur dat er in de huidige praktijk een beter alternatief is. Het pandrecht op het
recht op de onderneming lijkt niet op de stampandakte, omdat eerstgenoemd rechtsfiguur
geen voorrecht doet ontstaan op de afzonderlijke activa behorend tot het recht op de
onderneming. In paragraaf 6.5 leg ik tot slot uit of en hoe naar mijn mening de goodwill-
waarde van het recht op de onderneming bij executie kan worden gerealiseerd.

6.4.1 Pandrecht op het fonds de commerce en de handelszaak en het volgrecht
op de clientèle

Zoals ik al eerder heb aangehaald in deze studie, hebben Frankrijk en België een wettelijke
regeling voor het pandrecht op het fonds de commerce of de handelszaak. Naar Frans en
Belgisch recht heeft een pandhouder bij verpanding van het fonds de commerce of de
handelszaak een volgrecht op het fonds de commerce respectievelijk de handelszaak.98 Dat
wil zeggen dat de pandhouder zijn verhaalsrecht op het fonds de commerce of de handels-

96 S. Gerbrandy, Verpanding van ondernemingen, in: NJB 1957, p. 485. Het pandrecht op het recht op de
onderneming is in deze redenering een uitzondering op het uitgangspunt dat de beperkt gerechtigde een
volgrecht heeft op het object van het beperkt recht, en niet op zijn onderdelen.

97 S. Gerbrandy, Dient de wet regelen te geven betreffende de onderneming als voorwerp van rechtshandelingen?,
preadvies NJV, Tjeenk Willink Zwolle, p. 30.

98 Artikel 24 lid 1 Pandwet. G. Kunzler, Das Nantissement du Fonds de Commerce, Alfred Metzner Verlag
Frankfurt 1960, p. 63; J. Derruppé, Le fonds de commerce, Dalloz Paris 1994, p. 87.
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zaak behoudt als de pandgever deze overdraagt aan een derde. Kenmerkend aan de wette-
lijke regeling voor het pandrecht op het fonds de commerce en de handelszaak is het
zogenaamde volgrecht op de clientèle dat ik in hieronder uitleg. Het volgrecht op de clientèle
bij verpanding is een uitzondering op de hoofdregel dat de beperkt gerechtigde louter een
volgrecht heeft op het fonds de commerce en de handelszaak, zoals in het geval van het
vruchtgebruik.

Het pandrecht op het fonds de commerce en de handelszaak werd in Frankrijk en België
geïntroduceerd voor vooral kleine en middenstandsbedrijven. Zij kampten met het probleem
dat zij enkel die roerende zaken in pand konden geven waarmee het bedrijf werd gedreven.
Er bestond behoefte aan een bezitloos pandrecht op het fonds de commerce en de handels-
zaak ter financiering van deze bedrijven. Het gebruik van het pandrecht op het fonds de
commerce en de handelszaak stond vanaf de invoering in zowel Frankrijk als België open
voor alle eenmansondernemers.99 Tot 1 januari 2018 gold naar Belgisch recht wel een
beperking: alleen kredietinstellingen konden pandhouder zijn van het pandrecht op de
handelszaak. Sinds 1 januari 2018 is deze beperking vervallen.100 Omdat de Franse en Bel-
gische regelingen voor het pandrecht op het fonds de commerce en de handelszaak nagenoeg
gelijk zijn, noem ik in het hiernavolgende het pandrecht op de handelszaak alleen nog bij
specifieke afwijkingen.

Het pandrecht op het fonds de commerce komt tot stand door een pandovereenkomst.
Net als bij de overdracht is een overeenkomst voldoende om een pandrecht op het fonds
de commerce te bewerkstellingen. Tegenover derden heeft het pandrecht echter alleen
werking als de authentieke pandakte of onderhands akte in een daartoe bestemd register
wordt ingeschreven en dit ook is gepubliceerd in een plaatselijk dagblad.101 Sinds 1 januari
2018 zijn de vereisten voor werking van het pandrecht op de handelszaak tegenover derden
vereenvoudigd. Sinds die datum is enkel nog de registratie van de onderhandse of
authentieke akte in het nationaal register vereist.102

99 Zie S. Gerbrandy, Dient de wet regelen te geven betreffende de onderneming als voorwerp van rechtshandelin-
gen?, preadvies NJV, Tjeenk Willink Zwolle 1966, p. 6-7; J. Derruppé, Clientèle et achalandage, in: Orienta-
tions sociales de droit contemporain, p. 167-176. Zie over het ontstaan van de pandrecht-regeling voor het
fonds de commerce en de handelszaak paragraaf 4.3.2.

100 Wet van 11 juli 2013, inwerkingtreding op 1 januari 2018; artikel 54 Pandwet.
101 Zie verder over het buitenbezitstellingsvereiste en de vereisten van tegenwerpbaarheid paragraaf 5.3.2. Voor

het Franse pandrecht op het fonds de commerce volgt het onderscheid tussen de werking tussen partijen
en de werking tegenover derden van het pandrecht – net als voor de overdracht van het fonds de commerce
in één geheel – uit de literatuur en jurisprudentie. J. Derruppé, Le fonds de commerce, Dalloz Paris 1994,
p. 58-59.

102 Zie Artikel 15 Pandwet. Het onderscheid tussen het rechtsgevolg van het stil pandrecht op de handelszaak
voor partijen en de werking daarvan tegenover derden is verder in artikel 2 Pandwet geregeld.

228

De plaats van de eenmanszaak in het stelsel van het privaatrecht



Door verpanding verkrijgt de houder van het pandrecht op het fonds de commerce in
geval van executie een voorrecht op het fonds de commerce.103 Het voorrecht van de
pandhouder gaat voor de rechten van de concurrente schuldeisers, maar komt in rang
onder meer na aanspraken van de fiscus en voorrechten van de onbetaalde verkoper van
het fonds de commerce.104 De houder van het pandrecht op het fonds de commerce verkrijgt
daarnaast van rechtswege een voorrecht op het overgedragen fonds de commerce als na
executoriale verkoop van het fonds de commerce zijn vordering niet is voldaan uit de
opbrengst.105 Voor het restant van zijn vordering heeft de pandhouder dan een voorrecht
tegenover de nieuwe eenmansondernemer.

Als gezegd is het volgrecht op de clientèle kenmerkend voor de wettelijke regeling voor
het pandrecht op het fonds de commerce; dit recht krijgt hij bij wijze van uitzondering op
grond van de wet.106 Dat wil zeggen dat de pandhouder zijn verhaalsrecht op de clientèle
behoudt als het fonds de commerce wordt overgedragen aan een ander. Naast het volgrecht
op de clientèle kent de Franse wet de pandhouder daarnaast ook een volgrecht toe op
octrooien, merken, modellen en tekeningen als partijen uitdrukkelijk in de pandakte
hebben bepaald dat deze tot het fonds de commerce behoren.107 Naar Belgisch recht verkrijgt
de pandhouder van de handelszaak zelfs een volgrecht op alle activa van de handelszaak.
Maar het volgrecht op de clientèle is volgens de Franse leer het meest kenmerkende element
van het pandrecht op het fonds de commerce. Anders gezegd: bij verpanding van het fonds
de commerce geeft de eenmansondernemer aan de pandhouder het recht de in de clientèle
gelegen waarde door executie te realiseren.

De vraag is natuurlijk wat de clientèle precies is en hoe de pandhouder daarop een volgrecht
kan hebben. Met de clientèle wordt volgens de heersende leer de vaste klantenkring bedoeld.
Dit zijn in eerste instantie de regelmatige afnemers.108 Deze definiëring roept vragen
op. Afnemers kunnen in juridisch-technische zin niet aan een eenmansondernemer toebe-
horen. Een volgrecht op de clientèle lijkt daarom niet voorstelbaar. Maar volgens de Franse
literatuur is de clientèle ‘de waarde die voortvloeit uit de mogelijkheid van toekomstige

103 J. Derruppé, Le fonds de commerce, Dalloz Sirey 1994, p. 94-96; S. Piedelièvre, a.w., p. 283-285; G. Ripert
et R. Roblot/Vogel, Commerçantes, Justice commerciale, fonds de commerce, bail commercial, propriété
industrielle, concurrence (du droit commercial au droit économique), L.G.D.J. Paris 2010, p. 487.

104 J. Derruppé, Le fonds de commerce, Dalloz Sirey 1994, p. 95-96.
105 S. Piedelièvre, a.w., p. 283-285; J. Derruppé, Le fonds de commerce, Dalloz Sirey 1994, p. 94-96; G. Ripert

et R. Roblot/Vogel, Commerçantes, Justice commerciale, fonds de commerce, bail commercial, propriété
industrielle, concurrence (du droit commercial au droit économique), L.G.D.J. Paris 2010, p. 487.

106 Artikel 143-12 lid 1 Code de Commerce.
107 G. Kunzler, Das Nantissement du Fonds de Commerce, Alfred Metzner Verlag Frankfurt 1960, p. 64-65.
108 Zie hierna paragraaf 6.4.2 over het zogenaamde l’achalandage. S. Piedelièvre,Actes de commerce, commerçants,

fonds de commerce, Dalloz Paris 2009, p. 178; F. Terré et P. Simpler, Droit civil: les biens, Dalloz Paris 2010,
p. 68.
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bestellingen en dit dankzij de logistieke steun van de middelen, rechten en voordelen
waarover de handelaar beschikt om een bepaalde aantrekkingskracht op de markt uit te
oefenen.’109 De Franse wetgever heeft dit idee van clientèle vertaald in dwingendrechtelijke
onderdelen die bij verpanding tot het fonds de commerce behoren. Op grond van de wet
zijn dit de handelsnaam, merken, en de huurovereenkomst.110 Als de pandhouder de
handelsnaam, merken en de huurovereenkomst overdraagt aan een derde, is de veronder-
stelling dat de clientèle ook is overgegaan op deze derde en kan de pandhouder zijn volg-
recht op de clientèle inroepen. De clientèle van het fonds de commerce wordt daarom
eigenlijk belichaamd door de dwingendrechtelijke onderdelen huurovereenkomst, handels-
naam en merken.111 Hierdoor wordt de clientèle tastbaar gemaakt en wordt de kans ver-
kleind dat de clientèle geen waarde heeft. De clientèle is altijd de waarde van de huurover-
eenkomst, handelsnaam en merkrechten. Naar Belgisch recht is de omvang van de han-
delszaak bij verpanding, met uitzondering van de clientèle, niet dwingendrechtelijk voor-
geschreven, maar wordt deze bepaald door partijen in de pandovereenkomst. Bij gebrek
aan een regeling in de pandovereenkomst omvatte de handelszaak naar oud artikel 2 Wet
inpandgeving handelszaak bij verpanding van rechtswege de clientèle, het uithangbord,
de handelsinrichting, de merken, het huurrecht, het meubilair en gereedschappen.112 In
de nieuwe Pandwet ontbreekt een soortgelijk artikel. Voorraden vallen naar Frans recht
bij verpanding – in tegenstelling tot bij overdracht – overigens niet onder het fonds de
commerce. Het idee hierachter is dat voor andere schuldeisers dan pandhouders van het
fonds de commerce een verhaalsobject aanwezig blijft bij verpanding van het fonds de
commerce.113 Tot 1 januari 2018 kon naar Belgisch recht maximaal de helft van de voorraden
bij verpanding onder de handelszaak vallen, mits partijen dat waren overeengekomen.114

Deze beperking is nu vervallen waardoor voorraden naar Belgisch recht wel onder de
handelszaak vallen bij verpanding, mits dat door partijen uitdrukkelijk is overeengeko-
men.115

109 A. Cuypers, W. 25 oktober 1919, p. 111. Zie hierover B. Du Laing & H. Cousy, Het pand op de handelszaak:
een algemeen overzicht, in: H. Cousy (red.), De handelszaak, Die Keure Brugge 2001, p. 41.

110 L. 142-2 Code de Commerce.
111 Zie Derruppé die verdedigt dat niet alleen de huidige clientèle bedoeld zijn, maar ook de toekomstige.

J.J. Derruppé, Clientèle et achalandage, in: Orientations sociales de droit contemporain, p. 167-176.
112 In België werd in artikel 2 Wet inpandgeving handelszaak de omvang van de handelszaak ingeval van ver-

panding als volgt bepaald: ‘Het pand omvat het geheel der waarden die de handelszaak uitmaken, met name
de klandizie, het uithangbord, de handelsinrichting, de merken, het recht op de huurceel, het mobilair van
het magazijn en het gereedschap, dat alles behoudens strijdig beding. Het mag den aanwezigen voorraad
opgeslagen waren, tot een bedrag van 50 t.h. hunner waarde, omvatten.’

113 J. Derruppé, Le fonds de commerce, Dalloz Sirey 1994, p. 56.
114 Oud artikel 2 Wet inpandgeving handelszaak.
115 De wet regelt in artikel 21 Pandwet dat de pandgever over de activa vrij van pandrecht kan beschikken

binnen zijn normale bedrijfsvoering. Dat wil zeggen dat hij zijn voorraden vrij van het pandrecht kan ver-
kopen. Daarenboven kunnen derden, die activa van de handelszaak in handen krijgen waar een pandrecht
op rust van de pandhouder van de handelszaak, zich naar Belgisch recht verzetten tegen afgifte aan de
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De reden achter deze uitzondering heeft te maken met zaaksvervanging.116 Het fonds de
commerce blijft tijdens de verpanding namelijk onderhevig aan zaaksvervanging. Zonder
een volgrecht op de clientèle, in de zin van dwingendrechtelijke bestanddelen, zou zaaks-
vervanging het pandrecht op het fonds de commerce een nutteloos rechtsfiguur maken.117

Zaaksvervanging kan de exploitatie van de onderneming in gevaar brengen wanneer
essentiële activa worden vervangen. In dat geval tast zaaksvervanging de waarde van het
fonds de commerce aan. Dat is ook het geval wanneer afzonderlijke activa geëxecuteerd
worden door andere pandhouders. Zaaksvervanging kan zelfs tot het tenietgaan van het
pandrecht leiden als de identiteit van het fonds de commerce verloren gaat door de wijziging
van activa en passiva.118 Voor de pandhouder tast de bevoegdheid van de pandgever om
activa te vervangen daarom zijn wezenlijk belang aan: het behoud van de waarde van het
fonds de commerce.

Door het volgrecht op de clientèle kunnen de overige activa van het fonds de commerce
zonder bezwaar vervangen blijven. Enerzijds kunnen de activa van het fonds de commerce
door het beperkte volgrecht op de clientèle vrij van het pandrecht verhandeld worden.
Anderzijds blijft de waarde van het fonds de commerce door het volgrecht op de clientèle
gewaarborgd. De waarde van het fonds de commerce blijft hetzelfde ook in geval van ver-

pandhouder. De wet beschermt derden tegen een actie van de pandhouder door het vermoeden van bezit
te goeder trouw, tenzij de pandhouder het tegendeel bewijst. Voor grondstoffen, materiaal en gereedschappen
heeft de pandhouder tot zes maanden na hun overdracht de tijd om een revindicatie-actie in te stellen. Een
uitzondering geldt voor beslagleggers. Deze hoeven zich niet te verzetten bij revindicatie door de pandhouder.
Algemeen aanvaard is dat de pandhouder geen recht tot revindicatie toekomt jegens beslagleggers op activa
van de handelszaak. In plaats van een revindicatie-actie kan de pandhouder dan beslag leggen op de koopprijs
van de geëxecuteerde activa. Zie F. Bouckaert, De handelszaak, Story-Scientia Brussel 1989, p. 73-75; B. Du
Laing en H. Cousy, Het pandrecht op de handelszaak, in: H. Cousy (red.) De handelszaak, Die Keure 2001,
p. 62.

116 J. Derruppé, Fonds de commerce et clientèle, in: Mélanges Jauffret, p. 231.
117 Zaaksvervanging is in het Nederlands debat over het pandrecht op het recht op de onderneming veelvuldig

aangehaald als tegenargument. “Ik wil u wel zeggen…ge kunt het natuurlijk proberen, maar legislatief is
het zo ontzettend moeilijk om verpanding en executie te regelen, dat ik iedere wetgever zou willen ontraden
om er zich aan te branden”, schrijft Gerbrandy in zijn preadvies van 1966. S. Gerbrandy, Dient de wet
regelen te geven betreffende de onderneming als voorwerp van rechtshandelingen?, preadvies NJV, Tjeenk
Willink Zwolle, p. 49. Molenaar wijst op het gevaar dat wijziging van de onderdelen van de onderneming
met kwade bedoelingen kan plaatsvinden. F. Molenaar, Een hele onderneming, Tjeenk Willink Zwolle 1973,
p. 164. In dat verband heeft Molenaar het over de pandgever die vanwege de dreiging van een executie de
onderdelen kan “verduisteren”. Boukema acht het pandrecht op het recht op de onderneming onder
omstandigheden voor de pandgever onrechtmatig. “Inbreuken op de handelszaak doet zich naar mijn
mening altijd voor, indien enig bestanddeel van de onderneming wordt aangetast op zodanige wijze, dat
daardoor de exploitatie van de onderneming wordt belemmerd. Onrechtmatig is een dergelijke inbreuk
eerst indien de wijze van aantasting in strijd is met de maatschappelijk betamende zorgvuldigheid. Daarnaast
is het vanzelfsprekend mogelijk, dat de rechtsbescherming, welke het aangetaste bestanddeel als zodanig
geniet, een zelfstandige vordering rechtvaardigt.” C.A. Boukema, Boekbespreking Orde op zaken, in: RM
Themis 1967, p. 220.

118 Zie artikel 3:81 lid 2 sub a BW.
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vanging van deze overige activa van het fonds de commerce. Er is dan overigens wel sprake
van zaaksvervanging in strikte zin. Nieuw toegevoegde activa aan de eenmanszaak na
verpanding, bijvoorbeeld een nieuwe bedrijfsmachine, kunnen niet door zaaksvervanging
tot de omvang van het fonds de commerce gaan behoren.119

6.4.2 Goodwill bij verpanding ook geen afzonderlijk rechtsobject

Moet de pandhouder van het recht op de onderneming net als in Frankrijk en België een
volgrecht op de clientèle hebben? Naar analogie met het pandrecht op het fonds de com-
merce en de handelszaak kan worden betoogd dat de pandhouder ex artikel 3:239 lid 1
BW een volgrecht op het recht op de onderneming heeft. Maar moet de pandhouder van
het recht op de onderneming een volgrecht op de clientèle hebben? Naar mijn opvatting
heeft de pandhouder geen volgrecht op de clientèle, omdat goodwill geen afzonderlijk
rechtsobject is.

Uit het volgrecht op de clientèle volgt dat de goodwill bij het pandrecht op het fonds de
commerce en de handelszaak een afzonderlijk rechtsobject is. In paragraaf 4.2 legde ik de
goodwill uit als een element van waarde van het recht op de onderneming. Die benadering
volgend betekent dat dat ook bij verpanding de goodwill geen afzonderlijk rechtsobject
is.120 Als gevolg moet de kern van het pandrecht op het recht op de onderneming zijn dat
de pandhouder een volgrecht heeft op het recht op de onderneming, en niet op de clientèle.
De houder van het pandrecht op het recht op de onderneming realiseert bij executie dus
niet de in de clientèle gelegen waarde. Hij verhaalt zich bij executie op de waarde van het
recht op de onderneming, en dat is de gerealiseerde netto-opbrengst bij executie.121 Het
verschil tussen een verhaalsrecht op de clientèle of op het recht op de onderneming is de
waarde van de opbrengst bij het uitoefenen van dit verhaalsrecht. Vanwege de belichaming
in de handelsnaam, merkrechten en de huurovereenkomst is de hoogte van de opbrengst
bij verhaal op de clientèle altijd gelijk aan de waarde van eerstgenoemde objecten gezamen-
lijk. De kans wordt daardoor verkleind dat de waarde van het fonds de commerce bij exe-
cutie nihil blijkt te zijn. De opbrengst van het recht op de onderneming is niet belichaamd.

119 J. Derruppé, Le fonds de commerce, Dalloz Sirey 1994, p. 56-57. Zie echter artikel 18 lid 2 en lid 3 van de
nieuwe Pandwet over vermenging en zaaksvorming.

120 Anders H. Cohen Jehoram, Goodwillrecht, dissertatie Leiden, Kluwer Deventer 1963 p. 210; J.C. van Oven,
De goodwill in het privaatrecht, preadviezen voor de Broederschap der Candidaat-Notarissen, 1953, p. 16-
21.

121 Zie de discussie over het nut van de goodwill bij verpanding van het recht op de onderneming in de parle-
mentaire geschiedenis. De Tweede Kamer zag dit nut vooral in de verpanding van het recht op de onderne-
ming tegen de goodwillprijs.
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De waarde van het recht op de onderneming kan bij executie nihil blijken te zijn, afhankelijk
van de opbrengst van het recht op de onderneming op de markt.122

Om te allen tijde de waarde van het recht op de onderneming te kunnen beoordelen,
bedingt de pandhouder bij een pandrecht op de onderneming in de pandovereenkomst
een monitoringsbevoegdheid. De monitoringsbevoegdheid bevat het recht van de pand-
houder bij belangrijke ondernemingsbesluiten of ingrijpende wijzigingen vooraf op de
hoogte te worden gesteld, het zogenaamde recht op informatie. De monitoringsbevoegdheid
stelt de pandhouder ook in staat op de hoogte te blijven van de zaaksvervanging van
essentiële activa.123 Hiermee stelt hij zijn zicht veilig op de waardeontwikkeling van het
recht op de onderneming.124 In de praktijk gebruikt de pandhouder van het pandrecht op
de onderneming de verkregen informatie van de pandgever ook om invloed uit te oefenen
op ondernemingsbeslissingen. Dat doet de pandgever door de executie van het recht op
de onderneming in het vooruitzicht te stellen, als de eenmansondernemer een hem
onwelgevallige ondernemingsbeslissing doorzet. Die dreiging van executie kan ervoor
zorgen dat de eenmansondernemer afziet van zijn voornemen.

Maar is het volgrecht op de clientèle voor de pandhouder van het recht op de onderneming
geen goed idee? In de Franse en Belgische doctrine is het volgrecht op de clientèle het
meest essentiële bestanddeel van het fonds de commerce en de handelszaak. Het volgrecht
op de clientèle is in het verleden naast door Gerbrandy verdedigd door Van Lidt de Jeude,
Cohen Jehoram en Van Oven.125 Tegenstanders waren Van Gelder en Wiarda.126

Ik meen dat de houder van het pandrecht op het recht op de onderneming geen volgrecht
op de clientèle moet hebben. Naar mijn opvatting is het volgrecht op de clientèle voor wat

122 Zie ook Van Oven. Van Oven stelt ook dat de goodwill, in zijn woorden, de waarde van iets is en niet datgene
wat waarde heeft. Hij concludeert echter niet tot het pandrecht op het recht op de onderneming, omdat dit
naar zijn mening geen nuttige functie heeft in de praktijk. J.C. van Oven, De goodwill in het privaatrecht,
preadviezen Broederschap der Candidaat-Notarissen, 1953, p. 5.

123 E. Dewitte, a.w., p. 387-389; Zie over de monitoringsbevoegdheid ook J. van der Weide, Waarom de verza-
melpandakte-constructie geen ‘floating charge’ is, in: Een kwart eeuw, Wolters Kluwer 2016, p. 456.

124 Vergelijk Van Creveld al in 1919 over de monitoringsbevoegdheid van de pandhouder. I. van Creveld,
Verpanding van eene handelsonderneming I, in: WPNR 2582 1919, p. 230: “onder verpanding van ene
onderneming is te verstaan een overeenkomst, waarbij de eigenaar der onderneming een deel van zijn
beschikkingsmacht aan één van zijne schuldeisers afstaat, met het resultaat, dat voortaan de beschikkings-
macht over de onderneming tussen partijen is verdeeld.”

125 K.W.H. van Lidth de Jeude, De “Zaak” (Affaire), dissertatie Utrecht, J. van Druten Utrecht 1888, p. 11;
H. Cohen Jehoram, Goodwillrecht, Kluwer Deventer 1963, p. 170-177; J.C. van Oven, De goodwill in het
privaatrecht en het belastingrecht, Preadviezen voor de Broederschap der Candidaat-Notarissen, 1953, p. 53.

126 W. van Gelder, Overname eener Handelszaak (affaire), dissertatie Amsterdam, H. Eisendrath 1895, p. 21-
25; J. Wiarda, Overzicht van het goodwillprobleem in de Nederlandse privaatrechtelijke rechtspraak en litera-
tuur, en enkele conclusien daaruit, in: WPNR 1954 nr. 4343-4348.
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betreft de zaaksvervanging bij het recht op de onderneming overbodig. Een volgrecht op
de clientèle is niet de enige manier om te waarborgen dat essentiële bestanddelen bij de
exploitatie van de eenmanszaak niet verloren gaan. Net als bij het beheer van de onderne-
ming door de vruchtgebruiker is het drijven van de onderneming onderworpen aan de
regels van de onrechtmatige daad. Zie uitdrukkelijk het Belgische artikel 16 lid 1 van de
nieuwe Pandwet, waarin het goed pandgeverschap in verband met het drijven van de
onderneming is geregeld, en artikel 8 lid 2 Wet pand handelszaak dat de overtreding van
de instandhoudingsplicht strafrechtelijk sanctioneert.127 Dat wil zeggen dat de pandgever
tegenover de pandhouder een onrechtmatige daad pleegt, als de verhandeling van activa
indruist tegen het goed ondernemerschap. Enerzijds rust op de pandgever de verplichting
tegenover de pandgever het recht op de onderneming in stand te houden: hij blijft
beschikkingsbevoegd om de onderneming te drijven ondanks het pandrecht.128 De pand-
gever mag dus essentiële onderdelen verhandelen en verpanden.129 Anderzijds is hij bij de
vervanging van essentiële activa gehouden aan de norm van het goed ondernemerschap.130

Dit volgrecht op de clientèle sluit ook niet aan op de praktijk. Dit volgrecht lijkt de goodwill
door belichaming tastbaar te maken en de kans te verkleinen dat de waarde van het recht
op de onderneming nihil is. In de literatuur wordt opgemerkt dat dit enkel theorie is en
de waarde van het recht op de onderneming ook bij belichaming juist bij executie nihil
kan blijken te zijn.131 Dit ondersteunt mijn opvatting dat de goodwill bij verpanding een
deel van de gerealiseerde netto-opbrengst van het recht op de onderneming is en niet
belichaamd wordt.

Daarnaast is de belichaming van de clientèle ook bron van complexiteit. De gekozen beli-
chaming werkt in de praktijk bij kleine en middenstandsbedrijven waarvoor de Franse en
Belgische wet oorspronkelijk bedoeld is. Maar voor andere eenmanszaken dan kleine en
middenstandsbedrijven is deze belichaming naar mijn mening niet van nut. In de Neder-
landse discussie over de uitwinning van de in de clientèle gelegen waarde is deze belicha-
ming daarom niet overgenomen, maar zijn alternatieven bedacht om de in de clientèle

127 Zie hierover E. Dewitte, Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht, dissertatie Leuven, Intersentia Antwer-
pen 2017, p. 340.

128 M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 63.
129 Wel kan de pandhouder door de regel van zaaksvervanging recht hebben op schadevergoeding, indien een

essentieel onderdeel van de algemeenheid van goederen door de pandgever verkocht wordt. Zie artikel
3.9.1.3 ONBW. Zijn recht op schadevergoeding zal ontstaan, indien de algemeenheid door een verandering
van onderdelen gelet op de aard van de algemeenheid of die van de rechtsverhouding niet dezelfde is
gebleven.

130 Ook E. Dewitte, Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht, dissertatie Leuven, Intersentia Antwerpen
2017, p. 340 en 350.

131 J. Derruppé, Le fonds de commerce, Dalloz Sirey 1994, p. 54-55.
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gelegen waarde bij alle soorten eenmanszaken te kunnen uitwinnen.132 Cohen Jehoram
stelt voor niet de klanten zelf maar onder het recht op clientèle alle bedrijfsmiddelen en
feitelijkheden te begrijpen die de “kans dat cliënten bij de opvolger zullen blijven” verho-
gen.133 Volgens Houwing wordt het recht op de clientèle gevormd door de contracten met
klanten en leveranciers.134 De clientèle is in zijn benadering eigenlijk de intern-efficiënte-
bedrijfsvoering. Deze alternatieve invullingen van het begrip clientèle zouden het genoemde
probleem van de beperkte werking kunnen oplossen. Maar zij geven geen duidelijkheid
wat de clientèle dan eigenlijk precies is. De benaderingen van Cohen Jehoram en Houwing
tonen aan hoe lastig het is het begrip clientèle te duiden. Want welke bedrijfsmiddelen en
feitelijkheden verhogen de kans dat de clientèle bij de opvolger blijft? In de praktijk kan
dat per eenmanszaak verschillen. En kunnen contracten met klanten en leveranciers de in
de clientèle gelegen waarde bij executie vertegenwoordigen, nu deze eenvoudig zijn op te
zeggen door diezelfde klanten en leveranciers bij een executoriale verkoop? Een volgrecht
op de clientèle maakt het pandrecht op het recht op de onderneming een onnodig complexe
rechtsfiguur.

Tot slot is het volgrecht op de clientèle zelfs geen goed idee voor kleine en middenstands-
bedrijven. Cohen Jehoram bepleitte in 1960 voor deze sector de erkenning van het volgrecht
op de clientèle.135 Bij kleine of middenstandsbedrijven is de executiewaarde van het recht
op de onderneming volgens hem beperkt tot de clientèle, de handelsnaam, merkrechten
en de huurovereenkomst. Mijns inziens is dit argument verouderd en past niet in het sys-
teem van het BW dat een pandrecht voorschrijft voor alle sectoren. Voor zover de locatie
voor kleine en middenstandsbedrijven door het internet nog belangrijk is, is dit geen reden
deze sector een afzonderlijk zekerheidsrecht te geven. De crisistijd heeft ons geleerd dat
de locatie, handelsnaam, merkrechten en de clientèle in de praktijk geen indicatie blijken
te zijn van de hoogte van de netto-opbrengst van zulke bedrijven bij uitwinning van een
pandrecht.

6.4.3 Stampandakte geen alternatief

Aan de behoefte van het pandrecht op het recht op de onderneming wordt in de literatuur
getwijfeld, omdat in de huidige praktijk een vergelijkbaar rechtsfiguur zou bestaan dat

132 Zie bijvoorbeeld F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1973, p. 75.
133 H. Cohen Jehoram, a.w., p. 60-61.
134 Ph.A.N. Houwing, Enige rechtskundige beschouwingen over onderneming en goodwill, in: NV 1942, p. 102.
135 H. Cohen Jehoram, Goodwillrecht, dissertatie, Kluwer Deventer 1963, p. 177.
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beter zou aansluiten op de wet.136 Gedoeld wordt op de zogenaamde stampandakte die
voorziet in een gelijksoortige mogelijkheid van verpanding van de gehele onderneming.
Naar mijn mening is deze rechtsfiguur echter geen alternatief voor het pandrecht op het
recht op de onderneming. Anders dan de stampandakte wordt het pandrecht op het recht
op de onderneming gevestigd op het recht op de onderneming, en niet op de tot de
onderneming behorende activa. De stampandakte vormt daarom ook geen bezwaar voor
de erkenning van het pandrecht op het recht op de onderneming.

Bij de ‘stampandakten’ of ‘bulkverpandingen’ (het beding waarbij alle bestaande en toe-
komstige vorderingen worden verpand) is het de bedoeling dat alle vorderingen behorend
tot de onderneming worden verpand.137 Er is dan sprake van verpanding van een veelheid
aan vorderingen door middel van één stampandakte.138 Net als bij het pandrecht op het
recht op de onderneming is de onderneming bij stampandakten een eenheid. Niet alleen
alle bestaande en toekomstige vorderingen worden in geval van een stampandakten
namelijk verpand, maar ook op de overige activa behorend tot de onderneming worden
pandrechten gevestigd in afzonderlijke pandakten.

De stampandakte sluit aan op de eis van stuksgewijze vestiging en is daarom een alternatief
voor het pandrecht op het recht op de onderneming, zo wordt gesteld. In de stampandakte
wordt ook een vervreemdingsbevoegdheid voor de pandgever opgenomen. Op basis van
deze verbintenisrechtelijke clausule is de pandgever gerechtigd activa vrij van het pandrecht
te verhandelen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. De praktijk van de stam-
pandakten maakt het pandrecht op het recht op de onderneming volgens sommigen
overbodig.139

Maar dat de stampandakte een alternatief is voor het pandrecht op het recht op de
onderneming is gestoeld op de opvatting dat deze rechtsfiguren dezelfde rechtsgevolgen
teweegbrengen. Dat is mijns inziens niet het geval. In vergelijking met de stampandakte
is het belangrijkste rechtsgevolg van het pandrecht op de onderneming dat enkel op het
recht op de onderneming een pandrecht wordt gevestigd, en niet op de tot de onderneming
behorende activa.140 Bij het uitwinnen van het pandrecht op het recht op de onderneming

136 V. Tweehuyzen, Uniciteitsbeginsel, dissertatie Nijmegen, Wolters Kluwer Deventer, p. 124; E. Dewitte, Fei-
telijke algemeenheden in het privaatrecht, dissertatie Leuven, Intersentia Antwerpen 2017, p. 245.

137 V.J.M. van Hoof, Generale zekerheidsrechten in rechtshistorisch perspectief, Wolters Kluwer 2015, p. 363.
138 Zie HR 14 oktober 1994, NJ 1995/447 (Spaarbank Rivierenland/Gispen q.q.) m.nt. W.M. Kleijn; HR

3 februari 2012, NJ 2012/216 m.nt. F.M.J. Verstijlen (Dix q.q./ING).
139 Bijvoorbeeld V. Tweehuyzen, Uniciteitsbeginsel, dissertatie Nijmegen, Wolters Kluwer Deventer, p. 124.
140 Zo ook D. French e.a., Mayson, French and Ryan on Company law, Oxford University Press Oxford 2017,

p. 320 over de floating charge.
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wordt het recht op de onderneming geëxecuteerd. Dat wil zeggen dat het recht op de
onderneming executoriaal wordt verkocht, waardoor alle tot de onderneming behorende
activa van rechtswege onder algemene titel mee overgaan. Dat geldt ook vordering die na
de datum van vestiging in het vermogen van de eenmansondernemer zijn gekomen.

Bij de stampandakte is dat anders. Bij de stampandakte wordt een pandrecht gevestigd op
iedere afzonderlijke tot de onderneming behorende bestaande en toekomstige vordering
en de overige activa. Onder het bereik van de stampandakte kunnen alleen die vorderingen
vallen die zich ten tijde van de vestiging reeds in het vermogen van de eenmansondernemer
bevonden. Het voordeel van het pandrecht op het recht op de onderneming ten opzichte
van de stampandakte is dus dat een faillissement van de eenmansondernemer niet verhin-
dert dat vorderingen die na het faillissement in het zaaksvermogen van de eenmansonder-
nemer zijn gekomen buiten het bereik van het pandrecht vallen.

Ik meen dat de praktijk van de stampandakten bewijst dat het pandrecht op het recht op
de onderneming net zo goed aansluit op de wet als stampandakten. Ook bij het pandrecht
op het recht op de onderneming is het de bedoeling dat de pandhouder de mogelijkheid
verkrijgt zich door uitwinning van het pandrecht te verhalen op de netto-opbrengst van
het gehele recht op de onderneming.141 De erkenning van de aansluiting op de wet van de
stampandakte is daarom in feite ook de erkenning van de aansluiting van het pandrecht
op het recht op de onderneming.142 In dit belangrijke opzicht lijkt het pandrecht op het
recht op de onderneming op de stampandakte.

Het pandrecht op het recht op de onderneming is verder een geheel ander rechtsfiguur
dan de stampandakte. Naast het faillissementsrisico kent de stampandakte nog meer
afwijkingen van het pandrecht op het recht op de onderneming. Bij de stampandakte speelt
de registratie-eis in artikel 3:239 lid 1 BW voor de vestiging van een pandrecht op vorde-
ringen in de praktijk een kenmerkende rol. In het geval dagelijks nieuwe vorderingen
ontstaan zal de stampandakte iedere dag ter registratie moeten worden aangeboden.143

Door deze registratie-eis kan de vestiging van een pandrecht op toekomstige vorderingen
in de praktijk tot een bewerkelijke administratieve last uitpakken.

141 Vergelijk M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer 2017, p. 62.
142 De Hoge Raad oordeelde in het Spaarbank Rivierenland/Gispen q.q.-arrest dat voor de vestiging van een

pandrecht op vorderingen voldoende is dat in de pandakte zodanige gegevens staan dat achteraf aan de
hand daarvan kan worden vastgesteld om welke verpande vordering het gaat. HR 14 oktober 1994, NJ
1995/447 (Spaarbank Rivierenland/Gispen q.q.) m.nt. W.M. Kleijn. Niet uitgesloten is echter dat de vestiging
van een pandrecht op een vordering niet tot stand komt omdat achteraf niet kan worden vastgesteld welke
vordering precies is bedoeld. Zie T.H.D. Struycken, Dagelijkse bulkverpanding door middel van een verza-
melpandakte, in: N.E.D. Faber (red.), Bancaire zekerheid, Kluwer Deventer 2010, p. 311.

143 R.D. Vriesendorp, Expositie van het insolventierecht, in: NJB 2009/34, p. 2250.
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Daarnaast speelt bij de stampandakte ook het volgrecht dat de pandhouder heeft op alle
vorderingen die behoren tot de onderneming, een kenmerkende rol. Met behulp van een
vervreemdingsbevoegdheid in de stampandakte heeft men geprobeerd het effect van het
volgrecht op de afzonderlijke activa op te heffen. Maar beslag of executie van de gehele
onderneming heeft blokkerende werking ten gunste van de beslaglegger of executant tot
gevolg. De vervreemdingsbevoegdheid op grond van een contractuele clausule biedt hier-
tegen geen uitkomst. Vanwege deze blokkerende werking wordt vervreemding van activa
bij beslag of executie lastiger en kunnen de ondernemingsactiviteiten stil komen te liggen.144

Beslag of executie door de pandhouder bij een stampandakte kan de ondernemingsactivi-
teiten dus verlammen en maakt de executoriale verkoop van de onderneming going concern
lastig.

Verder speelt bij de stampandakte de ongelijke verdeling van de netto-opbrengst van de
onderneming bij executie een kenmerkende rol. Bij een stampandakte is het de bedoeling
van de pandhouder om een verhaalsrecht te krijgen op alle activa behorend tot de onder-
neming ten nadele van de concurrente schuldeisers. Deze laatste groep blijft doorgaans
na verhaal door de stampandhouder achter met onverhaalbare vorderingen. Deze volgens
sommigen ‘onredelijke’ behandeling van deze groep schuldeisers doet zich niet voor bij
het pandrecht op het recht op de onderneming bij gebreke aan een verhaalsrecht op de
activa die behoren tot de onderneming.

Op grond van het vorenstaande kom ik tot de conclusie dat het pandrecht op het recht op
de onderneming een heel andere rechtsfiguur is dan de stampandakte. Het belangrijkste
besproken verschil is dat het pandrecht op het recht op de onderneming wordt gevestigd,
en niet op de tot de onderneming behorende afzonderlijke activa. Ik besprak dat bij de
stampandakte daarentegen pandrechten worden gevestigd op de tot de onderneming
behorende bestaande en toekomstige vorderingen en overige activa.

6.5 Beslag en executie

In de vorige paragraaf weerlegde ik het bezwaar van Gerbrandy tegen de erkenning van
het pandrecht op het recht op de onderneming. Ik verdedigde dat er naar mijn mening
geen bezwaar is tegen de erkenning van het pandrecht op het recht op de onderneming.
Ik ga in deze paragraaf in op het bezwaar van Gerbrandy en Molenaar tegen de erkenning
van het beslag op en de executie van het recht op de onderneming.

144 HR 21 juli 1944, NJ 1944/576.
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Evenmin als het pandrecht op het recht op de onderneming zijn het beslag op en de exe-
cutie van het recht op de onderneming expliciet in de wet geregeld. Het beslag op het recht
op de onderneming zou dan volgen uit de algemene regeling in de wet in artikel 702 lid 1
Rv, de executie van het recht op de onderneming door de pandhouder uit artikel 3:248
BW en door de executant uit artikel 474bb Rv. De in paragraaf 2.6.4 besproken onduide-
lijkheid is of een bijzondere regeling in de wet nodig is voor het beslag op en de executie
van het recht op de onderneming.145 Frankrijk en België kennen zo’n bijzondere regeling
in de vorm van de wettelijke regelingen voor het pandrecht op het fonds de commerce en
de handelszaak.146 Hierin is geregeld dat het pandrecht op het fonds de commerce en de
handelszaak registerpandrechten zijn. Verder is een rangregeling opgenomen. Het nut
van registerpandrechten is de bescherming van geregistreerde zaaksschuldeisers tegen
gedeeltelijke executie van het fonds de commerce of de handelszaak. Geregistreerde
zaaksschuldeisers kunnen zich daartegen verzetten.

Omdat een registerpandrecht in de Nederlandse wet niet bestaat, verdedigt Gerbrandy dat
de erkenning van het beslag op en de executie van het recht op de onderneming bezwaarlijk
is.147 Ook Molenaar verdedigt de noodzakelijkheid van een bijzondere regeling in de wet
voor beslag op en executie van het recht op de onderneming. De Nederlandse wet moet
volgens Molenaar naar de geest van de Franse beslag- en executieregeling de registratie
van het beslag in het handelsregister regelen en de betekening daarvan aan exploitanten
van het recht op de onderneming.148

Anders dan Gerbrandy en Molenaar meen ik dat het pandrecht op het recht op de onder-
neming geen registerpandrecht hoeft te zijn. Ik verdedig dat de erkenning van de mogelijk-
heid van beslag op en executie van het recht op de onderneming op grond van artikelen
702 lid 1 Rv, 3:248 BW en 474bb Rv niet bezwaarlijk is.

In paragraaf 6.5.1 leg ik eerst de Franse en Belgische registerpandrecht regeling uit. Ik
bespreek dat het gevolg van de registerpandregeling is dat beslag op en executie van het
fonds de commerce en de handelszaak alleen zijn toegestaan voor pandhouders en andere
geregistreerde zaaksschuldeisers.

145 Zie bijvoorbeeld S. Gerbrandy, Dient de wet regelen te geven betreffende de onderneming als voorwerp van
rechtshandelingen?, preadvies NJV, Tjeenk Willink Zwolle, p. 49. “Ik wil u wel zeggen…ge kunt het
natuurlijk proberen, maar legislatief is het zo ontzettend moeilijk om verpanding en executie te regelen,
dat ik iedere wetgever zou willen ontraden om er zich aan te branden”, schrijft Gerbrandy in zijn preadvies
van 1966.

146 Zie hierover paragraaf 4.3.2 en paragraaf 6.4.
147 S. Gerbrandy, Dient de wet regelen te geven betreffende de onderneming als voorwerp van rechtshandelingen?,

preadvies NJV, Tjeenk Willink Zwolle 1966, p. 30, 37 en 40-44.
148 F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1973, p. 165.
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In paragraaf 6.5.2 leg ik uit waarom het pandrecht op het recht op de onderneming naar
mijn mening geen registerpandrecht hoeft te zijn. De mogelijkheid van beslag op en exe-
cutie van het recht op de onderneming hoeft ook niet beperkt te zijn tot pandhouders en
andere geregistreerde zaaksschuldeisers. Ik leg in paragraaf 6.5.2 uit hoe beslagleggers op
de wijze als geregeld in artikel 702 lid 1 Rv beslag kunnen leggen op het recht op de
onderneming en hoe pandhouders en andere executanten de goodwill van het recht op de
onderneming op de wijze geregeld in artikel 3:248 BW of 474bb Rv bij executie kunnen
realiseren. Vervolgens toon ik ook aan dat aan pandhouders de goodwill van het recht op
de onderneming toekomt. Ik vergelijk het pandrecht op het recht op de onderneming
hiervoor met de floating charge.

6.5.1 Beslag op en executie van het fonds de commerce en de handelszaak:
registerpandrecht en andere geregistreerde voorrechten

Het beslag en de executie is in de Franse en Belgische wet geregeld in de algemene wet.
Voor Frankrijk is dit de Code des procédures des civiles d’exécution en voor België het
Gerechtelijk Wetboek.149 Voor het beslag op en de executie van het fonds de commerce
en de handelszaak is een van deze algemene regeling afwijkende regeling opgenomen in
de wettelijke regeling voor het pandrecht op het fonds de commerce of de handelszaak.150

Op grond hiervan is executie van het fonds de commerce of de handelszaak enkel toegestaan
in geval van een registerpandrecht of andere geregistreerde voorrechten. Executie van het
fonds de commerce of de handelszaak is overigens wel altijd toegestaan voor de Ontvan-
ger.151 Het registerpandrecht is een pandrecht dat ingeschreven is in het toepasselijk
register.152 Aan deze inschrijfplicht wordt bij het pandrecht op het fonds de commerce of
de handelszaak vaak al bij vestiging voldaan in het kader van de werking van de vestiging
tegenover derden. Verder is executie van het fonds de commerce of de handelszaak door
pandhouders of andere geregistreerde zaaksschuldeisers enkel toegestaan indien zij vooraf
daarop conservatoir beslag hebben gelegd.153 Voor de Ontvanger geldt deze verplichting
overigens niet.

149 Zie artikelen L111-1 tot en met L651-1 Code de Civil.
150 Zie artikel 143 Code de Commerce en artikel 55 Pandwet.
151 Artikel 143-5 Code de Commerce.
152 Artikel 143-1 Code de Commerce en artikel 35 Pandwet.
153 Artikel 143-5 Code de Commerce. Voor België zie B. Du Laing & H. Cousy, Het pand op de handelszaak:

een algemeen overzicht, in: H. Cousy (red.), De handelszaak, Die Keure Brugge 2001, p. 71.
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De executoriale verkoop vindt plaats in het openbaar op overeenkomstige wijze als de
verkoop van een onroerende zaak.154 Door inschrijving van het pandrecht in het toepasse-
lijke register kan de executie van het fonds de commerce of de handelszaak worden
tegengeworpen aan derden. De doctrine neemt aan dat uit het pandrecht de vertegenwoor-
digingsbevoegdheid voor de executant voortvloeit om het fonds de commerce executoriaal
te verkopen. Deze contractuele vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft volgens diezelfde
doctrine derdenwerking door publicatie.155 Kortom, de tegenwerpelijkheid aan derden
houdt in dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de executant om in naam van de
pandgever derden te binden bij executoriale verkoop van het fonds de commerce of de
handelszaak aan de koper derdenwerking heeft.

Het beslag op en de executie van het fonds de commerce en de handelszaak staan dus niet
voor alle schuldeisers open. Tot inschrijving in het register van voorrechten zijn op grond
van de wettelijke regeling voor het pandrecht op het fonds de commerce of de handelszaak
enkel pandhouders van het fonds de commerce of de handelszaak, overige geregistreerde
zaaksschuldeisers en de Ontvanger gerechtigd. De overige geregistreerde zaaksschuldeisers
zijn eenmansondernemers die hun fonds de commerce of de handelszaak hebben overge-
dragen, maar de koopprijs niet bij de overdracht hebben ontvangen.156 Deze verkrijgen
van rechtswege een voorrecht op het fonds de commerce of de handelszaak na inschrijving
in het toepasselijk register. Het beslag op en executie van het fonds de commerce of de
handelszaak zijn op grond van de bijzondere regeling dus beperkt tot deze groep zaaks-
schuldeisers van de eenmansondernemer.157

Het registerpandrecht en overige geregistreerde voorrechten bestaan om geregistreerde
zaaksschuldeisers te beschermen tegen de gedeeltelijke executie van het fonds de commerce
of de handelszaak. In beginsel wordt beslag gelegd op het fonds de commerce of de han-
delszaak als zodanig, hetzelfde geldt voor executie.158 Maar dat betekent niet dat de execu-
toriale verkoop van het fonds de commerce of de handelszaak per definitie in zijn geheel
plaatsvindt. Samenhangend met hun recht op clientèle hebben pandhouders, zoals ik zo

154 G. Ripert et R. Roblot/Vogel, Commerçantes, Justice commerciale, fonds de commerce, bail commercial,
propriété industrielle, concurrence (du droit commercial au droit économique), L.G.D.J. Paris 2010, p. 489.

155 H. Cohen Jehoram, Goodwillrecht, Kluwer Deventer 1963, p. 177.
156 Bij wijze van uitzondering is beslag op en executie van het fonds de commerce ook toegestaan voor

schuldeisers wier vordering in verband staat met de exploitatie van de eenmanszaak. Zie H. Cohen Jehoram,
Goodwillrecht, Kluwer Deventer 1963, p. 170-177; G. Kunzler, Das nantissement du fonds de commerce,
Frankfurt am Main 1960, p. 130.

157 Als gezegd kan de ontvanger ook beslag leggen. J. Derruppé, Le fonds de commerce, Dalloz Paris 1994, p. 92.
158 Artikel L 143-5 Code de Commerce en artikel L 143-7 en 8 Code de Commerce. In België is dit niet in de

wet geregeld. Du Laing en Cousy verdedigen dat beslag op en executie van de handelszaak op de handelszaak
als zodanig geschiedt. B. Du Laing & H. Cousy, Het pand op de handelszaak: een algemeen overzicht, in:
H. Cousy (red.), De handelszaak, Die Keure Brugge 2001, p. 71.
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dadelijk laat zien, de mogelijkheid om de voorzitter van de rechtbank te verzoeken om een
gedeeltelijk executoriale verkoop van het fonds de commerce of de handelszaak. Ook
andere schuldeisers met een geregistreerd voorrecht kunnen verzoeken om een gedeeltelijk
executoriale verkoop. Pandhouders van het pandrecht op het fonds de commerce of de
handelszaak zijn onder het Frans en Belgisch recht dus niet gehouden tot de verkoop van
het fonds de commerce of de handelszaak in zijn geheel, maar kunnen het fonds de com-
merce of de handelszaak ook gedeeltelijk verkopen.159 Het registerpandrecht en overige
geregistreerde voorrechten beschermen geregistreerde zaaksschuldeisers door middel van
het hierna te bespreken wettelijk verzetsrecht. Het gevolg van de mogelijkheid om het
fonds de commerce of de handelszaak gedeeltelijk te executeren is dat beslag en executie
blokkerende werking hebben voor zowel het fonds de commerce of de handelszaak als ook
de activa die daartoe behoren.160 De blokkerende werking houdt in dat de eenmansonder-
nemer tegenover de beslaglegger beschikkingsonbevoegd is. De blokkerende werking heeft
betrekking op alle activa behorende tot het fonds de commerce of de handelszaak. Naar
Frans recht zijn dit in ieder geval de dwingendrechtelijke activa clientèle, handelsnaam,
merken en huurovereenkomsten. Naar Belgisch recht zijn dit ook de voorraden.

Het fonds de commerce wordt als volgt geëxecuteerd. Eerst moeten schuldeisers als gezegd
conservatoir beslag leggen.161 Dit geldt ook voor pandhouders. Een pandhouder heeft
weliswaar ook naar Frans recht een recht van parate executie, maar ook hij moet voor de
uitwinning van zijn pandrecht het fonds de commerce eerst door conservatoir beslag in
handen krijgen. Schuldeisers moeten ter beslaglegging de eenmansondernemer in gebreke
stellen.162

Vervolgens moeten schuldeisers een verzoek indienen bij de voorzitter van de rechtbank
om het beslag en of het pandrecht geldig te verklaren ter verkrijging van een machtiging
voor de executoriale verkoop van het fonds de commerce.163 De rechter toetst dan ook of
de schuldeiser een geregistreerd voorrecht heeft. Schuldeisers zijn verplicht om aan te
geven of zij het fonds de commerce in zijn geheel of gedeeltelijk willen verkopen. Daarnaast
kunnen zij de voorzitter om een machtiging verzoeken om aan een gerechtelijke lasthebber
de executoriale verkoop toe te vertrouwen. Als de voorzitter van de rechtbank een mach-

159 Zie artikel L 143-10 Code de Commerce.
160 E. Dewitte Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht, dissertatie Leuven, Intersentia Antwerpen 2017,

p. 275. Artikel 59 Pandwet.
161 Artikel L 143-6 Code de Commerce; B. Du Laing & H. Cousy, Het pand op de handelszaak: een algemeen

overzicht, in: H. Cousy (red.), De handelszaak, Die Keure Brugge 2001, p. 71.
162 Artikel L 143-6 Code de Commerce; B. Du Laing & H. Cousy, Het pand op de handelszaak: een algemeen

overzicht, in: H. Cousy (red.), De handelszaak, Die Keure Brugge 2001, p. 72.
163 B. Du Laing & H. Cousy, Het pand op de handelszaak: een algemeen overzicht, in: H. Cousy (red.), De han-

delszaak, Die Keure Brugge 2001, p. 72.
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tiging voor gedeeltelijke executie toewijst, zijn schuldeisers op grond van de wet verplicht
alle overige geregistreerde schuldeisers in kennis te stellen van de executie. Pas na het
verstrijken van tien dagen vanaf de inkennisstelling zijn schuldeisers gerechtigd tot de
executoriale verkoop van het fonds de commerce. Gedurende die tien dagen kunnen de
schuldeisers de rechtbank verzoeken om de executoriale verkoop van het gehele fonds de
commerce.164

Na executie wordt de opbrengst van het fonds de commerce naar anterioriteit van de
inschrijving verdeeld tussen de schuldeisers met een geregistreerd voorrecht.165 De pand-
houder met een pandrecht op het fonds de commerce zal echter de rechten van pandhouders
van goederen die behoren tot het fonds de commerce moeten dulden en bij de verdeling
voor zich moeten laten gaan, tenzij laatstgenoemde pandhouders wisten van het pandrecht
op het fonds de commerce.166 De pandhouder met een pandrecht op het fonds de commerce
zal altijd de voorrechten van de Ontvanger voor zich moeten laten gaan.167 Verder zal de
pandhouder met een pandrecht op het fonds de commerce de verhuurder met een voorrecht
voor zich moeten laten gaan als de uitvoering van de huurovereenkomst van vroegere
datum is dan de inschrijving van het pandrecht.168 Het eventuele restant wordt verdeeld
tussen alle overige zakelijke en privéschuldeisers van de eenmansondernemer.169

De wijze van executie van de handelszaak wijkt sinds 2018 enigszins af van het fonds de
commerce. Sindsdien kan de handelszaak in België worden geëxecuteerd zonder rechterlijke
machtiging. Na beslaglegging stelt de schuldeiser dan binnen tien dagen de geregistreerde
schuldeisers in kennis van zijn voornemen om de handelszaak te executeren.170 Ook is de
kans dat er bij executie van de handelszaak een gedeeltelijke verkoop plaatsvindt kleiner
dan onder het Franse recht. De executant riskeert op grond van artikel 47 lid 4 Pandwet
aansprakelijkheid voor de schade als de gedeeltelijke verkoop onrechtmatig wordt geacht.

164 Artikel L. 143-10 Code de Commerce.
165 De pandhouder hoeft alleen een eventueel niet betaalde verkoper van het fonds de commerce voor te laten,

indien de pandhouder wist dat de prijs nog niet betaald was. Uit de inschrijving van het voorrecht van de
niet betaalde verkoper volgt dat de pandhouder kan weten dat de koopprijs niet is betaald. Zie artikel 23
Hypo. Wet.

166 F. Bouckaert, De handelszaak, E.#160;Story-Scientia Brussel 1989, p. 85.
167 J. Derruppé, Le fonds de commerce, Dalloz Paris 1994, p. 95.
168 J. Derruppé, Le fonds de commerce, Dalloz Paris 1994, p. 95-96.
169 J. Derruppé, Le fonds de commerce, Dalloz Paris 1994, p. 93-96.
170 Artikel 62 Pandwet.
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6.5.2 Floating charge als voorbeeld

Kan de pandhouder de goodwill van het recht op de onderneming bij executie van het
recht op de onderneming realiseren, en zo ja op welke wijze? Moet het pandrecht op het
recht op de onderneming net als in Frankrijk en België een registerpandrecht zijn? En is
een rangregeling noodzakelijk? Voordat ik aan deze vragen toekom, moet eerst de vraag
beantwoord worden of het registerpandrecht naar Nederlands recht in strijd is met het
publiciteitsbeginsel. In het Ontwerp-NBW was het pandrecht op de algemeenheid van
goederen en schulden een registerpandrecht.171 De wetgever schrapte het registerpandrecht
uit het Ontwerp-NBW voor de invoering van het NBW in 1992 om redenen van publiciteit.
Het voordeel van het registerpandrecht was dat de pandgever een zekerheidsrecht kon
verschaffen aan een pandhouder zonder hem de macht over de onderneming te verstrekken.
Voor derden was het pandrecht kenbaar uit het register. De wetgever schrapte het register-
pandrecht toch, omdat kennisneming van het registerpandrecht niet garandeert dat de
gehele toestand van het vermogen van de eenmansondernemer bekend is.172 Door voor-
noemde reden voor schrapping van het registerpandrecht stelt de wetgever ter discussie
of het pandrecht op het recht op de onderneming überhaupt een registerpandrecht kan
zijn. Als gezegd sta ik eerst stil bij het publiciteitsbeginsel. Daarna beantwoord ik de vraag
of het pandrecht op het recht op de onderneming een registerpandrecht moet zijn en ver-
volgens sta ik stil bij de vraag hoe de pandhouder de goodwillwaarde van het recht op de
onderneming bij executie kan realiseren.

De erkenning van een registerpandrecht is naar mijn opvatting niet in strijd met het
publiciteitsbeginsel, ook al garandeert kennisneming van het registerpandrecht niet zoals
de wetgever stelt dat de gehele toestand van het vermogen van de eenmansondernemer
bekend is. Kenbaarheid van de gehele toestand van het vermogen van de eenmansonder-
nemer is naar mijn mening niet van betekenis voor de vraag of het registerpandrecht in
strijd is met het publiciteitsbeginsel. Dat komt omdat de kenbaarheid van de gehele toestand
van het vermogen van de eenmansondernemer naar mijn mening de vestiging van het
registerpandrecht niet verhindert. Voor zover het registerpandrecht werking heeft tegenover
derden, is het doel van het publiciteitsbeginsel rechtszekerheid te creëren over de vestiging
van het pandrecht.

171 Het registerpandrecht, dat in het Ontwerp-NBW in artikel 3.9.3.1 lid 4 is opgenomen, was een pandrecht
op een algemeenheid van goederen en schulden. Het registerpandrecht werd ingeschreven in een openbaar
register.

172 Zaken in datzelfde vermogen kunnen bijvoorbeeld geleend of gehuurd zijn. Het registerpandrecht werd
voorts tijdrovend en kostbaar geacht. Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 685-723. Zie A.J. Verdaas, Stil pandrecht
op vorderingen op naam, Kluwer Utrecht 2008, p. 19-21.
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Bij het registerpandrecht is op twee vlakken rechtszekerheid voor derden nodig: bij de
verhaalsrang op het recht op de onderneming en de executoriale verkoop en levering van
het recht op de onderneming. Bij het uitwinnen van het pandrecht hebben derden er belang
bij te weten welke rang hun verhaal heeft. Bij de executoriale verkoop en levering van het
recht op de onderneming willen derden weten of hun recht is overgegaan op een nieuwe
eenmansondernemer. Over de verhaalsrang op het recht op de onderneming verkrijgen
derden rechtszekerheid door de registratie van het tijdstip van vestiging.173 Bekendheid
met de executoriale verkoop en de overdracht van het recht op de onderneming kunnen
derden verkrijgen door de inschrijving van verkrijgende eenmansondernemer in het
handelsregister te raadplegen. Dit vereist echter aanpassing van de Hrgw 2007. Het pand-
recht op het recht op de onderneming kan naar mijn mening dus een registerpandrecht
zijn.

Moet het pandrecht op het recht op de onderneming net als in Frankrijk en België een
registerpand zijn? Ik ben anders dan Molenaar geen voorstander van een registerpandrecht.
Naar mijn opvatting is alleen het beslag op en de executie van het recht op de onderneming
wenselijk. Dat is ook het geval in geval van verpanding. De pandhouder kan alleen het
recht op de onderneming executeren. Dat betekent dat een gedeeltelijke executie uitgesloten
is. Het gevaar dat zaaksschuldeisers zoals in Frankrijk en België een gedeeltelijke executie
van het recht op de onderneming moeten vrezen, doet zich dus niet voor. Daarom hoeft
de identiteit van de pandhouder van het pandrecht op het recht op de onderneming niet
door een registratiepandrecht kenbaar te zijn.

Het feit dat het pandrecht op het recht op de onderneming geen registerpandrecht is, biedt
bijkomstige voordelen. Een voordeel is dat beslag op en executie van het recht op de
onderneming niet alleen mogelijk is voor geregistreerde pandhouders en overige geregis-
treerde zaaksschuldeisers. Beslag op en executie van het recht op de onderneming staan
open voor alle schuldeisers van de eenmansondernemer. Ook is ter executie van het recht
op de onderneming geen rechterlijke toetsing van de registratie nodig. De pandhouder
hoeft ook niet eerst conservatoir beslag op het recht op de onderneming te leggen. Verder
geldt de blokkerende werking van beslag en executie alleen voor het recht op de onderne-
ming, en niet voor de daartoe behorende activa.

Kan de pandhouder de goodwill van het recht op de onderneming bij executie realiseren?
Ter beantwoording van deze vraag onderscheid ik twee vragen. Ten eerste: op welke wijze
kan de pandhouder de goodwill van het recht op de onderneming bij executie realiseren?

173 Zie artikel 3:239 lid 1 BW.

245

6 Vruchtgebruik, pandrecht, beslag op en executie van het recht op de

onderneming en huwelijk en overlijden



Ten tweede: kan aan de pandhouder de goodwill van het recht op de onderneming toeko-
men? Ik begin bij de eerste vraag.

De pandhouder kan de goodwill van het recht op de onderneming bij executie realiseren
door overgang van de activa en passiva behorend tot de onderneming door overdracht en
levering van het recht op de onderneming.174 De executoriale verkoop vindt in beginsel in
het openbaar plaats op grond van artikel 3:248 jo. 3:250 lid 1 BW of 474bb jo. 463 lid 1 Rv.
Onderhandse verkoop is op grond van artikel 3:251 lid 1 BW ook mogelijk wanneer de
voorzieningenrechter van de rechtbank een dergelijk verzoek van de pandhouder toewijst.175

Mijns inziens is deze bepaling analoog van toepassing bij executie van het recht op de
onderneming door niet-pandhouders-executanten. Zoals uitgebreid behandeld in hoofd-
stuk 5 zal de pandhouder ter overgang van intellectuele eigendomsrechten en huurrechten
van bedrijfsruimten additionele uitvoeringshandelingen moeten voltooien. Bij het verrichten
van deze additionele uitvoeringshandelingen treedt hij op als vertegenwoordiger van de
eenmansondernemer.176 Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid vloeit voort uit zijn recht
op de vervreemdingswaarde van het recht op de onderneming. Zoals in hoofdstuk 5 is
behandeld, gaan ook vorderingen, schulden en contracten door de overdracht van het
recht op de onderneming over.177 Op deze wijze kan de executant zich bij executoriale
verkoop dus binden aan de koper. De executant doet er overigens verstandig aan in de
onderliggende overeenkomst een beding op te nemen voor deze bevoegdheid, waarin de
schuldenaar bij voorbaat een non-concurrentieplicht en andere garanties verstrekt aan de
potentiële koper bij executie van zijn recht op de onderneming.178 Hoewel een non-con-
currentieplicht volgt uit de overdracht van het recht op de onderneming,179 wordt in de

174 Zie geheel anders Verstijlen die uitgaat van de goodwill als zelfstandig rechtsobject en daardoor uitkomt
op een ingewikkelde executieprocedure. F.M.J. Verstijlen, Goodwill in het zekerhedenrecht, in: S.C.J.J.
Kortmann e.a., Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk recht, Kluwer Deventer 2002, p. 257-259.

175 Zie echter Verstijlen die terecht opmerkt dat de mogelijkheid van hoger beroep bij artikel 3:251 lid 1 BW
ontbreekt. F.M.J. Verstijlen, Goodwill in het zekerhedenrecht, in: S.C.J.J. Kortmann e.a., Onderneming en
10 jaar nieuw burgerlijk recht, Kluwer Deventer 2002, p. 258. Omdat de executie van het recht op de
onderneming als rechtsalgemeenheid plaatsvindt, en niet als feitelijke algemeenheid zoals in Frankrijk en
België is artikel 502 Rv voor de executie van octrooien per openbare veiling niet van toepassing zoals
Molenaar beweert. F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1973,
p. 140.

176 Zo ook F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1973, p. 147; J.C. van
Oven, De goodwill in het privaatrecht, preadvies Broederschap der Candidaat-Notarissen, 1953, p. 77-78.

177 Zie paragrafen 5.4.
178 F. Molenaar, Een hele onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1973, p. 157; H. Cohen

Jehoram, Goodwillrecht, Kluwer Deventer 1963, p. 176.
179 Gerbrandy spreekt van een stilzwijgend derdenbeding. S. Gerbrandy, NJB 1957, p. 481.
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literatuur betwist of de executant in naam van de pandgever een non-concurrentierecht
kan verstrekken aan de koper.180

Is een rangregeling nodig voor de executie van het recht op de onderneming? Alleen het
recht op de onderneming wordt geëxecuteerd, en niet de afzonderlijke activa die behoren
tot het recht op de onderneming.181 Samenloop van de executie van het recht op de
onderneming en de activa die behoren tot het recht op de onderneming, is dus niet aan
de orde. Pandhouders kunnen de afzonderlijke activa die behoren tot de onderneming
executeren tijdens de executieprocedure van het recht op de onderneming. Een rangregeling
voor de executie van het recht op de onderneming is om die reden niet nodig.182

Bij beslag op het recht op de onderneming op grond van artikel 702 Rv wendt de beslag-
legger zich ex artikel 700 Rv tot de voorzieningenrechter met het verzoek om conservatoir
beslag te mogen leggen.183 Naar analogie met het bepaaldheidsvereiste bij overdracht van
het recht op de onderneming omschrijft de voorzieningenrechter in zijn beschikking het
recht op de onderneming door een omschrijving van de bevoegdheden en de opsomming
van de activa en passiva die behoren tot de onderneming.

Kan aan de pandhouder de goodwill van het recht op de onderneming toekomen? Voor
het antwoord op deze vraag ga ik te rade bij de floating charge. Als gezegd in paragraaf 6.4.2
is de goodwill een element van waarde van het recht op de onderneming. De goodwill van
het recht op de onderneming wordt bij executie gerealiseerd door overgang van alle activa
en passiva door overdracht van het recht op de onderneming. De pandhouder loopt het
risico dat bij executie de waarde van het recht op de onderneming nul blijkt te zijn en er
dus geen goodwill is. De goodwill is niet een zelfstandig rechtsobject in de vorm van de
clientèle, zoals in Frankrijk en België. Een beter voorbeeld voor de executie van het recht
op de onderneming dan het Franse fonds de commerce en de Belgische handelszaak is de
Engelse floating charge.184 De floating charge bevestigt dat de goodwill toekomt aan de
pandhouder door een zogenoemde sale of a going concern.185 De executoriale verkoop

180 Bijvoorbeeld door Verstijlen, voetnoot 42: F.M.J. Verstijlen, Goodwill in het zekerhedenrecht, in: S.C.J.J.
Kortmann e.a., Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk recht, Kluwer Deventer 2002, p. 262.

181 Zie anders Molenaar die het Franse en Belgische systeem van blokkerende werking van het beslag en exe-
cutie voor de activa behorend tot het fonds de commerce of de handelszaak volgt. F. Molenaar, Een hele
onderneming, dissertatie Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1973, p. 174-175.

182 Executie van het recht op de onderneming wijkt in dit opzicht dus af van de behandelde executie van het
fonds de commerce en de handelszaak maar ook van de hierna te behandelen floating charge.

183 Zo ook J.C. van Oven, De goodwill in het privaatrecht, preadvies Broederschap der Candidaat-Notarissen,
1953, p. 78.

184 Vergelijk M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Kluwer Deventer 2017, p. 62.
185 D. French e.a., Mayson, French and Ryan on Company law, Oxford University Press Oxford 2017, p. 321.
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gebeurt bij de floating charge weliswaar stuksgewijs, maar alle activa gaan over ter behoud
van de goodwill.186 Uit het populaire gebruik van de floating charge in de Anglosaksische
praktijk blijkt dat pandhouders vaak genoeg de goodwill bij executie realiseren. Ook de
bijkomstige voordelen van het recht op de onderneming doen zich bij de floating charge
voor. Executie is bij de floating charge ook door alle schuldeisers mogelijk, terwijl beslag
vooraf of een rechterlijke toetsing geen vereisten zijn. Ik leg de floating charge in het kort
uit.

De floating charge is ontwikkeld in de Engelse praktijk en erkend door de rechtspraak aan
het eind van de negentiende eeuw.187 De floating charge wordt gevestigd op het gehele
ondernemingsvermogen van een company of een limited liability partnership.188 Het
ondernemingsvermogen wordt het fonds genoemd. Een floating charge op het recht op
de onderneming kent het Engelse recht niet.189 De Engelse wetgever vindt het gebruik van
de floating charge alleen gerechtvaardigd bij companies, omdat deze een rechtspersoon
zijn.190 Sinds 2000 is er in het Verenigd Koninkrijk een discussie gaande over het gebruik
van de floating charge door niet-rechtspersonen.191 Deze discussie is gericht op het part-
nership, maar omvat ook eenmanszaken. De voorstanders beargumenteren dat de floating
charge een belangrijk zekerheidsrecht is voor het midden- en kleinbedrijf.192 Tot nu toe
houdt de Engelse wetgever het gebruik van de rechtsfiguur door niet-rechtspersonen tegen.
Weliswaar is deze floating charge alleen van toepassing op de company en niet op eenmans-
zaken, maar haar vestiging op het fonds zelf van de company maakt een vergelijking met
het recht op de onderneming toch mogelijk.

De floating charge wordt op grond van een overeenkomst tussen de charger (pandhouder)
en de chargee (pandgever) gecreëerd op de bestaande en toekomstige goederen van de

186 De stuksgewijze executie van het fonds de commerce hangt in het Franse systeem samen met het recht op
de clientèle dat een afzonderlijk onderdeel is van het fonds de commerce. Ik legde in paragraaf 6.4 uit dat
het pandrecht op het recht op de onderneming alleen een volgrecht op het recht op de onderneming creëert.
Samenhangend hiermee kunnen pandhouders en andere schuldeisers door beslag op en executie van het
recht op de onderneming alleen de onderneming in zijn geheel doen overgaan. De executoriale verkoop
van het recht op de onderneming is alleen als geheel toegestaan, en niet stuksgewijs van alle activa behorend
tot de onderneming.

187 Zie uitgebreid G. McCormack, SecuredCredit under English andAmerican Law, University Press Cambridge,
p. 108.

188 G. McCormack, Secured Credit under English and American Law, University Press Cambridge, p. 108.
189 Zie de Bills of Sale. A Consultation Paper No. 225, p. 73 en p. 212.
190 Zie de Partnership law (2000). Law Commission Consultation paper No. 159, p. 238.
191 Zie de Partnership law (2000). LawCommission Consultation paper No. 159, p. 238; Registration of Security

Interests: Company Charges and Property other than Land (2002, paragraaf 9.13; Bills of Sale. AConsultation
Paper No. 225, p. 73 en p. 212.

192 H. Beale, M. Bridge, L. Gullifer and E. Lomnicka, The Law of Security and Title-Based Financing, Oxford
University Press Oxford 2012, p. 769-770.
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company. De floating charge biedt de charger een verhaals- en voorrangsrecht op dit
zogenaamde fonds van de chargee. Daarnaast is de charger onder omstandigheden bevoegd
een administrative receiver (bewindvoerder) aan te stellen die in de plaats van de
bestuurder het beheer van het bedrijf gaat voeren.193 Vaak is in de overeenkomst tussen
de charger en chargee bepaald dat de aanstelling van een administrative receiver de
crystallisation van de floating charge inroept.

De floating charge vertoont trekken van het pandrecht op het recht op de onderneming.
Ook bij de floating charge verkrijgt de charger een volgrecht op de gehele onderneming.
De floating charge is onderhevig aan zaaksvervanging, maar kent geen specifieke zaaksver-
vangingsregeling met een volgrecht zoals in Frankrijk en België.194 De floating charge rust
niet op de activa en passiva in het ondernemingsvermogen, maar ‘zweeft’ daar als het ware
boven. Hierdoor kan de chargee onbelast goederen in de normale uitoefening van het
bedrijf verhandelen.195 De omvang van de fonds wordt omschreven in de zekerheidsover-
eenkomst. Bij die omschrijving volstaat een opgave van de kenmerken van de bestaande
en toekomstige goederen. Alle bestaande en toekomstige goederen die beantwoorden aan
de omschrijving, vallen onder het fonds waarop een floating charge rust.

Maar de floating charge kent ook belangrijke verschillen met het pandrecht op het recht
op de onderneming. De floating charge is daarom geen alternatief voor het pandrecht op
het recht op de onderneming. Voor de floating charge geldt een publicatieplicht. De floating
charge moet binnen 21 dagen geregistreerd te worden in een openbaar register.196 De
registratie bevat de gegevens van de charger. Het uitblijven van registratie heeft evenwel
geen effect op de geldige totstandkoming van de floating charge, enkel op de werking
tegenover derden.197 Onder de floating charge vallen alleen zaken en vorderingen.198

Schulden worden er niet onder begrepen. En bij het inroepen van de fixed charge komt
het zekerheidsrecht op de goederen van het fonds te liggen.199 Als de charger het fonds
uitwint, concurreert hij met de schuldeisers met een recht op de goederen van het fonds.
En voor de binding van de executant bij de executoriale verkoop aan de koper is bij de

193 Section 859K Companies Act 2006. Zie ook J. van der Weide, Waarom de verzamelpandakte-constructie
geen ‘floating charge’ is, in: Een kwart eeuw, Wolters Kluwer 2016, p. 465.

194 T.H.D. Struycken, De betekenis van het Anglo-Amerikaans zekerhedenrecht, in het bijzonder van de floating
charge en Article 9 Uniform Commercial Code: over bepaaldheid en publiciteit, in: AA 1998, p. 419.

195 D. French e.a., Mayson, French and Ryan on Company law, Oxford University Press Oxford 2017, p. 320.
196 Section 859A Companies Act 2006.
197 Registratie (perfection) is van betekenis voor de rangorde in vergelijking tot andere schuldeisers bij verhaal

op het fonds door de charger.
198 T.H.D. Struycken, De betekenis van het Anglo-Amerikaans zekerhedenrecht, in het bijzonder van de floating

charge en Article 9 Uniform Commercial Code: over bepaaldheid en publiciteit, in: AA 1998, p. 420.
199 D. French e.a., Mayson, French and Ryan on Company law, Oxford University Press Oxford 2017, p. 320-

321.
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floating charge gekozen voor de techniek van de crystallisation.200 Dat is het moment
waarop de charger de fixed charge inroept wegens schending van de floating charge-
overeenkomst. In de floating charge-overeenkomst is bepaald op welke gronden de charger
de fixed charge mag inroepen. Vanaf dat moment rust er een charge op de afzonderlijke
activa van het bedrijf en houdt de zaaksvervanging op. Er ontstaat dan van rechtswege een
pandrecht op alle zaken en vorderingen die behoren tot het fonds, waardoor de bedrijfs-
voering stil komt te liggen.

Uit de rechtsfiguur van de floating charge kan mijns inziens worden afgeleid dat de
goodwill van het recht op de onderneming bij executie aan de pandhouder kan toekomen.
Naast de overgang van alle activa die toebehoren tot de onderneming is de administrative
receiver daarbij een belangrijk aspect. Een administrative receiver wil zeggen dat de charger
als voorwaarde van de floating charge de aanstelling van een bewindvoerder heeft bedongen
wanneer de onderneming verlieslatend is. De bewindvoerder drijft dan in de plaats van
de eenmansondernemer de onderneming in aanloop naar de executie van het recht op de
onderneming. Het nut daarvan is de onderneming weer winstgevend te maken zodat bij
executie goodwill aan de charger kan toekomen. Een dergelijke mogelijkheid ontbreekt in
de Nederlandse wet. Wel kunnen partijen contractueel vastleggen dat een bewindvoerder
wordt aangesteld om het recht op de onderneming te executeren.

Op grond van het vorenstaande concludeer ik dat er geen bezwaren zijn tegen de erkenning
van het beslag op en de executie van het recht op de onderneming op grond van artikel 702
lid 1 Rv, 3:248 BW of 474bb Rv. Anders dan Gerbrandy en Molenaar meen ik dat het recht
op de onderneming geen registerpandrecht hoeft te zijn.

6.6 Huwelijk en overlijden

In de voorafgaande paragrafen 6.3 tot en met 6.5 concludeerde ik dat er geen bezwaren
zijn tegen de erkenning van het vruchtgebruik, pandrecht en beslag op en executie van het
recht op de onderneming. In deze paragraaf ga ik tot besluit van dit hoofdstuk in op de
bezwaren van Asser-Boer-Kolkman & Salomons en Van Mourik tegen de erkenning van
het recht op de onderneming als rechtsobject bij huwelijk respectievelijk overlijden van
de eenmansondernemer. In de paragrafen 2.6.1 en 2.6.2 besprak ik reeds de vraag of het
recht op de onderneming als zodanig in de huwelijksgemeenschap of de nalatenschap kan
vallen.

200 D. French e.a., Mayson, French and Ryan on Company law, Oxford University Press Oxford 2017, p. 320.
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Asser-Boer-Kolkman-Salomons verdedigt dat het recht op de onderneming als rechtsobject
niet in de huwelijksgemeenschap kan vallen.201 Volgens Asser-Boer is door de bestuursre-
geling van artikel 1:97 lid 2 BW de positie van de eenmansondernemer in de huwelijksge-
meenschap afdoende geregeld.202 Van Mourik verdedigt dat ook bij de nalatenschap het
recht op de onderneming geen rechtsobject is.203 Ik verdedig in het onderstaande daaren-
tegen dat er geen bezwaar is tegen de erkenning van het recht op de onderneming als
rechtsobject bij huwelijk of overlijden van de eenmansondernemer.

6.6.1 Huwelijk

De erkenning van het recht op de onderneming als rechtsobject bij huwelijk van de een-
mansondernemer is mijns inziens niet bezwaarlijk. Als besproken in paragraaf 2.6.2 regelt
de bestuursregeling van artikel 1:97 lid 2 BW de positie van de eenmansondernemer in de
huwelijksgemeenschap niet afdoende. Onduidelijk is in artikel 1:97 lid 2 BW wanneer er
sprake is van een handeling anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Ondanks de bestuursregeling van artikel 1:97 lid 2 BW is het dus de vraag of het recht op
de onderneming bij een keuze van de echtelieden voor het algemene gemeenschapsregime
in de huwelijksgemeenschap valt. Ik meen van wel. Ik stelde in hoofdstuk 4 al vast dat het
recht op de onderneming een vermogensrecht is. Hieruit volgt dat het recht op de onder-
neming als zodanig in de huwelijksgemeenschap kan vallen.

Ik meen dat sinds de invoering van artikel 1:95a BW in 2018 nog duidelijker is dat het
recht op de onderneming in de huwelijksgemeenschap kan vallen. In artikel 1:95a BW is
bepaald dat aan de gemeenschap een vergoeding toekomt, indien de onderneming buiten
de gemeenschap valt. In de Toelichting verduidelijkt de wetgever dat de ondernemer in
een dergelijk geval het ondernemingsvermogen zal moeten administreren.204 Zulks impli-
ceert dat het ondernemingsvermogen ook in de huwelijksgemeenschap een geadminis-
treerde eenheid is. De ondernemer zal het ondernemingsvermogen immers ook moeten
administreren indien deze valt in de huwelijksgemeenschap ter afbakening met zijn privé-
vermogen. Het ondernemingsvermogen is dus zowel buiten als in de huwelijksgemeenschap
een geadministreerde eenheid.

201 De onderneming is volgens hen ook niet verknocht aan de ondernemer. Asser-Boer-Kolkman-Salomons
1-II, Personen- en familierecht, Tjeenk Willink Deventer 2016, p. 198.

202 Asser-Boer-Kolkman-Salomons 1-II, Personen- en familierecht, Tjeenk Willink Deventer 2016, p. 244.
203 M.J.A. van Mourik, Onderneming en erfrecht, rede Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1975, p. 13-14.
204 TK 2013-2014, Voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het BurgerlijkWetboek en de Faillissementswet

teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken, nr. 3, paragraaf 7.
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De erkenning van het recht op de onderneming als rechtsobject bij huwelijk van de een-
mansondernemer biedt waardevolle inzichten. Hetzelfde geldt bij erkenning van het recht
op de onderneming als onderdeel van de nalatenschap. Ook dan biedt de erkenning
waardevolle inzichten zoals ik zo dadelijk in paragraaf 6.6.2 bespreek.

De erkenning van het feit dat het recht op de onderneming als rechtsobject in de huwelijks-
gemeenschap kan vallen, biedt inzicht wanneer sprake is van een handeling anders dan in
de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Naar ratio van artikel 3.1.1.11 lid 2
ONBW is sprake van een handeling in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf
wanneer de algemeenheid van goederen en schulden dezelfde blijft. Van een handeling
anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf is sprake wanneer de
algemeenheid van goederen en schulden door de handeling niet dezelfde blijft.

Deze maatstaf toegepast op het in paragraaf 2.6.1 gegeven voorbeeld levert het volgende
resultaat op. Ter herinnering is in het voorbeeld sprake van een ondernemer die zijn
bedrijfspand verkoopt en terug huurt. Indien vaststaat dat door de verkoop-huurconstructie
de onderneming zijn essentiële locatie verliest, bijvoorbeeld omdat het huurcontract slechts
van korte duur is, kan niet gezegd worden dat de algemeenheid van goederen en schulden
nog dezelfde is gebleven door de handeling. In het geval van zo’n dreigend gevaar is toe-
stemming vereist van de niet-ondernemende partner voor de verkoop-huurconstructie.

Op grond van het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat het recht op de onderneming
ook bij huwelijk van de eenmansondernemer een rechtsobject is. Werkt artikel 1:97 lid 2
BW ook door na ontbinding van de huwelijksgemeenschap? In het algemeen wordt in de
literatuur aanvaard dat artikel 1:97 lid 2 BW niet doorwerkt na ontbinding.205 Artikel 3:170
lid 2 BW bepaalt dat na ontbinding van de huwelijksgemeenschap het beheer door de ex-
partners tezamen geschiedt. Van Mourik is een andere mening toegedaan. Hij maakt een
onderscheid tussen de externe bevoegdheid om handelingen in de normale uitoefening
van het bedrijf en beroep te verrichten en de interne scheiding en deling van de huwelijks-
gemeenschap.206 Van Mourik betoogt dat de eenmansondernemer op grond van zijn
bestuurstaak extern bevoegd blijft om na ontbinding van de huwelijksgemeenschap han-
delingen in de normale uitoefening van het bedrijf en beroep te verrichten. Ik vul aan dat
die bevoegdheid alleen al volgt uit de inschrijving van de eenmansondernemer in het
handelsregister waarop derden mogen afgaan en vertrouwen. Indien de ondernemer
handelingen verricht waardoor de algemeenheid van goederen en schulden niet meer

205 HR 9 mei 1952, NJ 1953/563.
206 M.J.A. van Mourik, De onderneming in het nieuwe huwelijksvermogensrecht, dissertatie Nijmegen, Tjeenk

Willink Zwolle 1970, p. 125-131.
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dezelfde blijft, raakt hij het financieel belang van zijn ex-partner en heeft hij mijns inziens
derhalve toestemming nodig van zijn ex-partner. Over het besluit tot toebedeling van de
onderneming aan de ex-partners, de zogenaamde interne scheiding en deling van de
huwelijksgemeenschap, zijn partners slechts gezamenlijk beheers- en beschikkingsbevoegd
krachtens artikel 3:170 lid 2 BW.

Verder verheldert het recht op de onderneming als rechtsobject bij huwelijk van de een-
mansondernemer dat bij scheiding en deling het recht op de onderneming toekomt aan
de eenmansondernemer. Dat recht heeft de eenmansondernemer op grond van het over-
nemingsrecht van artikel 1:101 BW. Deze bepaling geeft de eenmansondernemer de
bevoegdheid zijn beroeps- en bedrijfsmiddelen tegen de geschatte prijs over te nemen. Zie
de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat de niet-ondernemende partner bij scheiding
en deling de helft van de waarde van het recht op de onderneming toekomt.207 Dit is slechts
anders, indien de onderneming ten tijde van het huwelijk door inspanningen en investe-
ringen van de partner niet dezelfde meer is. Het ‘nieuwe’ recht op de onderneming komt
dan bij scheiding en deling toe aan de partner. Zie het Damesmodebedrijfarrest.208 De
eenmansondernemer is aan de huwelijksgemeenschap een vergoeding verschuldigd voor
investeringen ten tijde van het huwelijk in de onderneming. In de Belgische literatuur
wordt ook verdedigd dat de eenmansondernemer voor onbetaald werk in de onderneming
door de partner bij scheiding en deling een vergoeding verschuldigd is aan de huwelijksge-
meenschap.209 Geschiedt de toebedeling van het recht op de onderneming aan de eenmans-
ondernemer op grond van artikel 3:186 lid 1 BW stuksgewijs? Mijns inziens schrijft arti-
kel 3:186 lid 1 BW alleen voor dat voor de overgang van het toebedeelde een levering vereist
is op dezelfde wijze als voor de overdracht van het goed. Nu de overdracht en levering van
het recht op de onderneming op grond van artikel 3:84 jo. 3:95 BW in één geheel kan
plaatsvinden, geschiedt de toebedeling middels een rechtshandeling.

Op grond van het bovenstaande concludeer ik dat er geen bezwaren zijn tegen de erkenning
van het recht op de onderneming als rechtsobject bij huwelijk. Het recht op de onderneming
is een rechtsobject en het recht op de onderneming blijft dat ook bij de beëindiging van
het huwelijk.

207 HR 31 mei 2002, NJ 2003/342 m.nt. HJS.
208 HR 9 maart 1951, NJ 1952/46 m.nt. Houwing en AA III/83 m.nt. Wiarda.
209 N. Torfs, Enkele specifieke vragen i.v.m. het familiaal vermogensrecht en de handelszaak, in: H. Cousy (red.),

De handelszaak, Die Keure Gent 2001, p. 377.
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6.6.2 Overlijden

De erkenning van het recht op de onderneming als rechtsobject biedt ook waardevolle
inzichten bij de nalatenschap. Bij erkenning van het recht op de onderneming als rechts-
object kan dit recht vererven.

Interessant is de kwestie aan wie het recht op de onderneming toebedeeld dient te worden,
indien twee of meerdere erfgenamen interesse hebben. Deze erfgenamen kunnen met een
beroep op artikel 4:38 lid 1 BW toebedeling van het recht op de onderneming eisen. Van
belang is dat artikel 3:166 lid 3 BW bepaalt dat op de rechtsverhouding tussen de deelge-
noten de redelijkheid en billijkheid van toepassing is.210 In de gemeenschap valt het recht
op de onderneming. In redelijkheid kan de langstlevende echtgenoot zich niet verzetten
tegen een beroep op artikel 4:38 lid 1 BW door een erfgenaam, indien de langstlevende
echtgenoot zelf niet van plan is de onderneming voort te zetten.211 In geval van een achter-
blijvende partner verwerft deze in ruil voor de levering van het recht op de ondernemer
aan de voortzetter de helft van de waarde van het recht op de onderneming. Indien de
voortzetter een kind van de erflater is, verrekent de prijs van het recht op de onderneming
zich met de geldvordering van het kind op de achterblijvende partner. Met Molenaar meen
ik dat de voortzetter die de onderneming ten tijde van het overlijden van de ondernemer
reeds bestuurde, op grond van de redelijkheid en billijkheid gerechtigd is om het recht op
de onderneming toebedeeld te krijgen. Daarbij pas ik het Damesmodebedrijfarrest analoog
toe wat ertoe leidt dat de waarde van het recht op de onderneming in de gemeenschap
valt.212

Wat is rechtens indien geen van de erfgenamen voordien de onderneming bestuurde? En
wat is rechtens indien een derde het recht op de onderneming wenst voort te zetten? Als
gezegd vererft het recht op de onderneming. De erflater kan voor diens overlijden testa-
mentair bepalen dat het recht op de onderneming toekomt aan een bepaalde erfgenaam
of derde.213 Wat als de erflater niets heeft bepaald? Over beide gevallen heeft de wetgever
niets bepaald. Van Mourik stelt dat in de gemeenschap slechts de waarde van het recht op
de onderneming valt.214 Dat betekent mijns inziens dat ook in het geval dat ten tijde van
het overlijden van de erflater geen voortzetter de onderneming dreef, de tussen de deelge-
noten geldende redelijkheid en billijkheid hen kunnen verplichten tot toebedeling aan een
erfgenaam of overdracht van het recht op de onderneming aan een derde. Bepalend bij de

210 Zie ook HR 20 december 1946, NJ 1947/59 en HR 9 mei 1952, NJ 1953/563.
211 HR 9 maart 1951, NJ 1952/46 m.nt. Houwing en AA III/83 m.nt. Wiarda (Damesmodebedrijfarrest).
212 Zie paragraaf 2.6.2.
213 Anders M.J.A. van Mourik, Onderneming en erfrecht, rede Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1975, p. 18.
214 M.J.A. van Mourik, Onderneming en erfrecht, rede Leiden, Tjeenk Willink Zwolle 1975, p. 22-23.
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vraag aan welke erfgenaam het recht op de onderneming dient te worden toebedeeld en
of het recht op de onderneming overgedragen dient te worden aan een derde is mijns
inziens de prijs. Neemt de erfgenaam of derde het recht op de onderneming over met
goodwill, dan heeft hij ook het recht op non-concurrentie van de (overige) erfgenamen
verworven. Wenst een niet-voortzettende ondernemer naast deze voortzettende erfgenaam
of derde toch een gelijksoortige onderneming te drijven, dan zal de niet-voortzettende
ondernemer dit uitdrukkelijk moeten bedingen.

6.7 Conclusie

In dit tweede deel over de rechtsbetrekkingen van de ondernemer concludeer ik dat vesti-
ging en beslag op en executie en overgang van het recht op de onderneming mogelijk is.
Het erkennen van de overdracht en levering in een rechtshandeling van het recht op de
onderneming brengt op grond van de wetssystematiek en wetsgeschiedenis van arti-
kel 3.1.1.11 ONBW als voordeel met zich mee dat vestiging en beslag op en executie en
overgang van het recht op de onderneming ook mogelijk worden. De vruchtgebruiker van
het recht op de onderneming heeft een volgrecht op het recht op de onderneming op zich,
en niet op haar afzonderlijke activa. Dit sluit aan bij het vruchtgebruik van het recht op
de onderneming in Frankrijk en Duitsland. Maar in Frankrijk en België heeft de pandhouder
van het fonds de commerce of handelszaak naast een volgrecht op het fonds de commerce,
ook een volgrecht op onder meer de clientèle. Weliswaar erkennen Frankrijk en België het
pandrecht en beslag op en de executie van het fonds de commerce respectievelijk de han-
delszaak, maar dat is de Franse en Belgische wetgevers enkel gelukt door de goodwill bij
het fonds de commerce en de handelszaak als afzonderlijk rechtsobject te kwalificeren.215

De erkenning van het pandrecht en beslag op en executie van het recht op de onderneming,
waaronder begrepen de goodwill als een element van dat recht, ontbreekt.216 Ik bepleit de
erkenning van het pandrecht op het recht op de onderneming met een volgrecht op dit
recht op de onderneming als zodanig. Verder bepleit ik de erkenning van de mogelijkheid
van beslag op en executie van het recht op de onderneming door alle schuldeisers van de
eenmansondernemer. Het pandrecht op het recht op de onderneming hoeft mijns inziens
geen registerpandrecht te zijn. Uit een vergelijking met de floating charge blijkt dat aan
de pandhouder de goodwill kan toekomen. Ook concludeerde ik dat het recht op de
onderneming in de huwelijksgemeenschap en nalatenschap kan vallen. Dit volgde al uit

215 G. Ripert et R. Roblot/Vogel, Commerçantes, Justice commerciale, fonds de commerce, bail commercial,
propriété industrielle, concurrence (du droit commercial au droit économique), L.G.D.J. Paris 2010, p. 397-
399. Zie paragraaf 6.4.1.

216 Zie over het begrip goodwill in het Belgisch recht E. Dewitte, Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht,
dissertatie Leuven, Intersentia Antwerpen 2017, p. 272.
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de vaststelling in hoofdstuk 4 dat het recht op de onderneming een vermogensrecht is,
maar is recent bekrachtigd door het nieuw ingevoerde artikel 1:95a BW voor wat betreft
de huwelijksgemeenschap.
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7 Conclusie

7.1 Inleiding

Al meer dan honderd jaar wordt in de Nederlandse rechtsliteratuur gediscussieerd over
de vraag wat een onderneming is.1 Doordat op die vraag tot op heden geen eensluidend
antwoord is gegeven, is onduidelijk wat er met de onderneming gebeurt bij overdracht,
overgang, vestiging en beslag en executie. De wetgever heeft bewust geen wettelijke regeling
opgenomen over wat de onderneming is, maar de ontwikkeling van dit begrip overgelaten
aan de praktijk en de wetenschap.2 In deze studie onderzocht ik de probleemstelling hoe
het recht op de onderneming naar huidig recht gekwalificeerd moet worden en wat de
rechtsgevolgen van die kwalificatie zijn voor overdracht, overgang, vestiging, beslag en
executie. Ik legde uit dat de probleemstelling zich richt op het recht op de onderneming.
Ik vergeleek het recht op de onderneming met het aandeel in een vennootschap. Ik wees
op het feit dat de discussie in de rechtsliteratuur zich voornamelijk heeft gericht op de
onderneming. Bovendien besprak ik dat in het taalgebruik het recht op de onderneming
wordt vereenzelvigd met de onderneming, dat wil zeggen een verzameling van goederen
en schulden oftewel een ondernemingsvermogen. Ik legde uit dat de studie onderzoekt
hoe het recht op de onderneming gekwalificeerd dient te worden.

Om de probleemstelling te beantwoorden hanteerde ik de hypothese dat de eenmanson-
dernemer een recht op de onderneming heeft. Deze hypothese heb ik onderzocht aan de
hand van het drieluik van de begrippen ondernemer, het rechtsobject recht op de onder-
neming en de rechtsbetrekking tussen de ondernemer met een contractspartij, met een
beperkt gerechtigde, met een partner in een huwelijk en tussen erfgenamen na overlijden
van de ondernemer. Bij gebrek aan een wettelijk regeling van het recht op de onderneming
was een traditionele (rechts)vergelijking op het punt van de kwalificatie van het recht op
de onderneming met buitenlandse rechtsstelsels niet mogelijk. Dit werd in paragraaf 4.3
bevestigd door het feit dat het begrip het recht op de onderneming in Nederland niet cor-
respondeert met datzelfde begrip in de ons omringende landen.3 Ik besprak de conclusie
van A-G Wuisman in het IJsseloevers Notarissen-arrest waarin hij stelt dat de onderneming,
en niet de goodwill, bij de kwalificatie van de onderneming het vertrekpunt moet zijn. Ik

1 Zie voor een goed en bondig overzicht van deze discussie A.G. Lubbers, Vruchtgebruik ener onderneming,
in: TVVS nr. 6 1966, p. 145-146.

2 Parl. Gesch. Inv. Boeken 3, 5, 6, p. 1026.
3 Zie ook V. Tweehuyzen, Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht, dissertatie Nijmegen, Wolters Kluwer

Deventer 2016, p. 77-86.
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liet zien dat in de ons omringende landen de goodwill daarentegen als een afzonderlijk
rechtsobject wordt beschouwd. Bovendien maken in Frankrijk en België vorderingen,
schulden en contracten geen deel uit van het fonds de commerce respectievelijk de han-
delszaak. Ik onderzocht het recht in de ons omringende landen verder pas bij de rechtsge-
volgen van de kwalificatie van het recht op de onderneming. Ik verwijs hiervoor naar de
conclusies van dit onderzoek in de hiernavolgende paragrafen 7.3 en 7.4. Voor de kwalifi-
catie van het recht op de onderneming paste ik het recht op de onderneming in het stelsel
van het privaatrecht in via de teleologische interpretatiemethode.4 De vraag die ik beant-
woordde, was of het recht op de onderneming een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6
BW is.

In het hiernavolgende volgen de conclusies van deze studie. In paragraaf 7.5 zal ik een
eindconclusie formuleren. Deze zal luiden dat het onderzoek in deze studie naar het drieluik
van de begrippen ondernemer, het rechtsobject recht op de onderneming en de rechtsbe-
trekkingen van de ondernemer bevestigt dat de eenmansondernemer een zelfstandig recht
op de onderneming heeft. Op grond van deze conclusie zal ik met een aanbeveling komen
voor de wetgever en een voorzet voor een wettelijke regeling.

7.2 Een in ons privaatrecht bekende rechtsfiguur

Ik concludeerde allereerst dat, in lijn met de conclusie van A-G Wuisman bij het IJsseloevers
Notarissen-arrest, de onderneming een bekende rechtsfiguur is in ons recht.5 Het bleek
dat de onderneming al bij de Romeinen bekend was. In de vorige eeuw werd een regeling
van de onderneming in eerste instantie in het Ontwerp-NBW opgenomen. In het bijzonder
artikel 3.1.1.11 ONBW merkte de onderneming aan als algemeenheid van goederen en
schulden en behandelde de rechtsgevolgen daarvan.6 Doordat de wetgever eind negentiende
eeuw was begonnen het handelsrecht in het privaatrecht te integreren, heerste er alom een
vertroebeld beeld van de onderneming en zo kon het gebeuren dat artikel 3.1.1.11 ONBW
in 1983 werd geschrapt.

Dat de onderneming een bekende rechtsfiguur is in de geschiedenis van ons privaatrecht,
bleek ook uit het begrip ondernemer dat het evenbeeld is van het begrip onderneming.
Het onderzoek naar het begrip ondernemer was het eerste deelonderzoek in deze studie

4 Zie De Jong over het open stelsel voor rechtsobjecten. Th. de Jong, De structuur van het goederenrecht,
dissertatie Groningen, Kluwer Deventer 2006, p. 169 e.v.

5 Conclusie van A-G Wuisman bij HR 8 juli 2011, NJ 2013/256 m.nt. Hijma, JOR 2012/312 m.nt. Biemans,
AA 2012/118 m.nt. Raaijmakers/Bouichi.

6 E.M. Meijers, Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek, Den Haag, p. 114.
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naar de hypothese of de eenmansondernemer een recht op de onderneming heeft.7 Het
bleek dat de wet een begrip ondernemer kent en het eerste deel van de hypothese kon
worden bevestigd: het privaatrecht kent de (eenmans)ondernemer. De wet kent echter
geen algemeen begrip van de ondernemer, maar wel een bijzonder. Een algemeen begrip
van de ondernemer is in 1935 uit het oud-WvK geschrapt.8 In de Hrgw 2007 en Hrgb 2008
is het bijzondere begrip ondernemer opgenomen. Ook in de artikelen 3:15i en 3:15j BW
is het begrip ondernemer, in de vorm van een administratie- en exhibitieplicht, opgenomen.
Duitsland en Oostenrijk kennen zelfs een algemeen begrip ondernemer voor het handels-
recht. De bekende Duitse rechtsgeleerde Schmidt verdedigt al decennialang dat de Duitse
Kaufmann rechtsdrager is van de rechten en verplichtingen die behoren tot de onderneming.
Niet de natuurlijke persoon achter de Kaufmann, maar de hoedanigheid van Kaufmann
zelf is cruciaal volgens Schmidt.9 Dat wil zeggen dat de onderneming in een rechtshandeling
kan worden overgedragen, omdat slechts persoonsverwisseling plaatsvindt en de hoeda-
nigheid van de ondernemer in stand blijft. Schmidt ondersteunt zijn opvatting met verwij-
zing naar de wettelijke regeling van §§ 25 en 28 HGB. In Nederland verplichten de Hrgw
2007 en de artikelen 3:15i en 3:15j BW de ondernemer tot inschrijving respectievelijk
administratie. Het ondernemingsvermogen is om die reden verplicht een afgezonderd
vermogen van het privévermogen. De vraag kan daarom ook in Nederland gesteld worden
of uit het begrip ondernemer in het Nederlands privaatrecht de kwalificatie van het recht
op de onderneming en de overdracht, vestiging van beperkte rechten, beslag en executie
daarvan in een geheel kan volgen. Hoewel het begrip ondernemer door afzondering van
het ondernemingsvermogens dienstbaar is aan de onderneming, heeft Meijers in het
Ontwerp-NBW enkel de natuurlijke persoon en de rechtspersoon als aanknopingspunten
van rechtssubjectiviteit in het privaatrecht gekozen.10 Door die keuze kent het begrip
ondernemer verschillende omschrijvingen die geen van alle bijdragen aan de beantwoording
van de probleemstelling van deze studie of overdracht, vestiging van beperkte rechten,
beslag en executie van het recht op de onderneming in een geheel mogelijk is. Toch kon
worden vastgesteld dat het begrip ondernemer een (bijzonder) begrip is in het privaatrecht
dat dienstbaar is aan de afgezonderde – maar naar mijn opvatting niet per sé afgescheiden –
onderneming.11

7 Zie hoofdstuk 3.
8 Stb. 1934, Wet tot opheffing van de onderscheiding tusschen handelsdaden en niet-handelsdaden en kooplieden

en niet-kooplieden.
9 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 243-342.
10 E.M. Meijers, Algemene begrippen van het burgerlijk recht, Universitaire Pers Leiden 1958, p. 171 e.v.
11 Zie paragraaf 3.4.3.
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7.3 Het recht op de onderneming is een vermogensrecht

Ik concludeerde vervolgens dat uit de wet en jurisprudentie over de verschillende elementen
van het recht op de onderneming volgt dat het recht op de onderneming een rechtsobject
is.12 Deze elementen zijn de handelsnaam, de goodwill, de algehele zeggenschap over de
onderneming en haar activiteiten, de onderneming als zodanig en diverse wettelijke ver-
plichtingen die op de ondernemer rusten. Deze elementen zijn als gevolg van de schrapping
van het begrip kooplieden en de overheveling van het WvK naar het BW verbrokkeld
geregeld in de wet. Anders is dat in Duitsland waar een samenhangende regeling bestaat
rondom de fundamentele en brede betekenis van het begrip ‘Firma’.13 In Frankrijk en
België is het fonds de commerce respectievelijk de handelszaak zelfs erkend als onlichame-
lijke zaak.14 Vervolgens toetste ik de stelling dat het recht op de onderneming een vermo-
gensrecht in de zin van artikel 3:6 BW is. Dit onderzoek in hoofdstuk 4 naar de kwalificatie
van het recht op de onderneming als vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW vormde
het tweede deelonderzoek van de hypothese.

In hoofdstuk 4 stelde ik vast dat het recht op de onderneming voldoet aan twee van de
drie criteria van een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW. Het recht op de onder-
neming kan afzonderlijk of samen met een ander recht overgedragen worden. De wet
bepaalt niet dat het recht op de onderneming als zodanig overdraagbaar is, maar artikel 2
Hnw bepaalt wel dat de handelsnaam overdraagbaar is in verbinding met de onderneming,
die onder die naam wordt gedreven. Scholten en Raaijmakers concluderen hieruit dat (het
recht op) de onderneming samen met de handelsnaam overdraagbaar is.15 Daarnaast strekt
het recht op de onderneming ertoe de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen.
De eenmansondernemer geniet winst uit de onderneming.

Maar de meer belangrijke vraag is of erkenning van het recht op de onderneming als ver-
mogensrecht op grond van artikel 3:6 BW in strijd is met artikel 3:83 lid 3 BW. Artikel
3:83 lid 3 BW bepaalt dat andere rechten dan eigendom, beperkte rechten en vorderings-
rechten alleen overdraagbaar zijn als de wet dit bepaalt. Artikel 3:83 lid 3 BW is in strijd
met de omschrijving in artikel 3:6 BW dat bij overdraagbaarheid sprake is van een vermo-
gensrecht. Ik koos ervoor om deze tegenstrijdigheid op te lossen door te onderzoeken of
het recht op de onderneming via de teleologische interpretatiemethode gekwalificeerd kan

12 Zie paragraaf 4.2.
13 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 420 e.v.
14 Zie paragraaf 4.3.2.
15 Scholten in zijn noot onder HR 31 december 1925, NJ 1926/374, p. 376; M.J.G.C. Raaijmakers, Onderne-

mingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 35.
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worden als vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW.16 Snijders, en in navolging daarvan
De Jong, heeft een open stelsel van rechtsobjecten verdedigd. Niet de rechten als zodanig
worden als een open stelsel aanvaard, maar alleen de objecten.17 Op die manier vallen
rechtsfiguren binnen de reikwijdte van artikel 3:6 BW als zij passen in het systeem van de
wet en aansluiten bij de wel in de wet geregelde gevallen, dat wil zeggen met toepassing
van de regel uit het arrest Quint-Te Poel. Ik concludeerde dat het stelsel van rechtsobjecten
open van karakter is.

Bovendien schreef ik dat de hieronder genoemde twee heikelpunten bij de erkenning van
het recht op de onderneming als vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW minder
problematisch zijn. In hoofdstuk 3 schreef ik al dat het erkennen van het recht op de
onderneming niet per se leidt tot het aanvaarden van een afgescheiden vermogen. Daarnaast
onderscheidde ik in hoofdstuk 4 de werking van het recht op de onderneming als rechts-
object tussen de ondernemer en zijn verkrijger van de werking tegenover derden.18

Vervolgens concludeerde ik dat de te onderzoeken vraag is of het recht op de onderneming
aansluit bij de wel in de wet geregelde gevallen. En zo ja, wat is het karakter van het recht
op de onderneming dan? Het vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW is geen voorwerp
van een eigendomsrecht zoals de onlichamelijke zaak in het oud-BW, maar het recht op
de onderneming heeft wel werking tegenover een onbepaalde groep personen.

Over de aansluiting bij de wel in de wet geregelde gevallen concludeerde ik dat de onder-
neming in de Toelichting op artikel 3.1.1.11 ONBW door de wetgever gekwalificeerd werd
als algemeenheid van goederen en schulden.19 Daarnaast kent de huidige wet verscheidene
bijzondere bepalingen waaruit volgt dat het recht op de onderneming een vermogensrecht
is. Deze bepalingen zijn de artikelen 3:222 BW, 4:160 lid 2 sub c BW en 6:157 lid 3 BW.20

Ik kwam tot de conclusie dat het recht op de onderneming aansluit bij de wel in de wet
geregelde gevallen en daarom een vermogensrecht is in de zin van artikel 3:6 BW.

Over het karakter van het recht op de onderneming concludeerde ik dat dit recht trekken
heeft van het eigendomsrecht. De rechtsbetrekkingen met de eenmansondernemer kwali-

16 Zie paragraaf 4.4.3.
17 W. Snijders, De openheid van het vermogensrecht, in: De onderneming en 10 jaar nieuw Burgerlijk Recht,

Kluwer Deventer 2002, p. 27-58; W. Snijders, Ongeregeldheden in het vermogensrecht (I) en (II), in: WPNR
6607 en 6608 2005, p. 79-86 en 94-102; Th.F. de Jong, De structuur van het goederenrecht, dissertatie Nijme-
gen, Kluwer Deventer 2006, p. 169-178.

18 Zie ook hoofdstuk 5.
19 Toelichting Meijers op het ONBW, Boek 3, p. 170.
20 Zie paragraaf 4.4.4.
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ficeren namelijk als een gerechtigdheid. Deze gerechtigdheid is de grondslag voor acties
ter bescherming tegen inbreuken op de goodwill van het recht op de onderneming en
onrechtmatig gebruik van de handelsnaam.21 Dit karakter van het recht op de onderneming
belet echter niet om het als vermogensrecht te erkennen. Al eerder heeft de literatuur en
rechtspraak het intellectueel eigendomsrecht erkend als vermogensrecht. Net als het
intellectueel eigendomsrecht heeft het recht op de onderneming als vermogensrecht werking
tegenover een onbepaalde groep personen.22

7.4 Vatbaarheid voor overdracht, vestiging van beperkte rechten,

beslag en overgang

Ik concludeerde in het derde deelonderzoek van het drieluik naar de hypothese dat het
recht op de onderneming vatbaar is voor overdracht en levering in een rechtshandeling.23

Voorts concludeerde ik dat uit de vatbaarheid voor overdracht volgt dat vestiging en beslag
op en executie en overgang van het recht op de onderneming dan ook mogelijk is.24 Met
deze conclusies rondde ik het onderzoek af naar de hypothese of de eenmansondernemer
een recht op de onderneming heeft. Ter ondersteuning van de conclusie dat de overdracht
en levering in een rechtshandeling mogelijk is, droeg ik twee argumenten aan.

Ten eerste bleek de heersende opvatting over de stuksgewijze levering gebaseerd te zijn
op een analogie in artikel 3.4.2.9 ONBW. Meijers ontwierp deze bepaling op basis van een
analogie tussen de koop van een nalatenschap en de koop van de algemeenheid van goede-
ren en schulden. Hij had voor de levering van het recht op de onderneming ook aansluiting
kunnen hebben zoeken bij de fusierechtshandeling die in Duitsland in de wet was opgeno-
men.

Ten tweede toonde ik aan dat met de overdracht en levering in een rechtshandeling van
het recht op de onderneming ook de activa en passiva behorend tot de onderneming mee
overgaan. Ik besprak dat Raaijmakers al jaren verdedigt dat dit kan, maar dat Verstappen
de wettelijke invoering van de overdracht onder algemene titel daarvoor noodzakelijk
acht.25 Ik besprak ook dat het knelpunt vooral schulden en contracten zijn die overeenkom-

21 Zo ook M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer Deventer 2017, p. 41.
22 Zie paragraaf 4.4.5.
23 Zie hoofdstuk 5.
24 Zie hoofdstuk 6.
25 L.C.A. Verstappen, Overdracht onder algemene titel, in: M.J.G.C. Raaijmakers en L.C.A. Verstappen,

Onderneming en overdracht onder algemene titel, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’, Tjeenk Willink
Deventer 2002, p. 160.
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stig de rechtsleer aan de persoon van de schuldenaar geacht worden te zijn verbonden. Ik
introduceerde mijn opvatting voor de overdracht en levering in een rechtshandeling van
het recht op de onderneming. Naar mijn opvatting moet er net als in het recht in de ons
omringende landen een onderscheid gemaakt worden tussen het rechtsgevolg van de
overdracht voor de vervreemder en verkrijger enerzijds en de werking daarvan jegens
derden anderzijds. Ik staafde vervolgens mijn opvatting door middel van een onderzoek
naar het bestaande recht in de ons omringende landen.

Uit dat onderzoek bleek dat in de ons omringende landen geen stuksgewijze levering van
de activa en passiva die behoren tot de onderneming, nodig is voor de overdracht van het
recht op de onderneming om werking te hebben tegenover derden. Ook in België, waar
voor de werking jegens derden van de overdracht van de handelszaak wel stuksgewijze
leveringsvereisten gelden, wordt gepleit voor de levering uno acto.26 Voldoende is dat ter
voltooiing van de overgang van activa en passiva door overdracht en levering in een
rechtshandeling additionele uitvoeringshandelingen verricht worden, zoals voor intellec-
tuele eigendomsrechten en huurrechten van bedrijfsruimten.27 Voor de belangrijke vorde-
ringen, schulden en contracten meen ik met Schmidt dat het wenselijk is dat deze met het
recht op de onderneming overgaan, omdat deze niet aan de persoon van de schuldenaar
zijn verbonden maar aan de hoedanigheid van de ondernemer.28 Zie §§ 25 en 28 HGB.

Ik stelde dat vorderingen in lijn met de huidige wet door fictieve cessie kunnen overgaan.29

Er is dan geen sprake van een overgang in de zin van artikel 3:94 lid 1 BW. Ik legde uit dat
de debitor cessus in dit geval de keuze heeft om bevrijdend te betalen aan de vervreemdende
of verkrijgende eenmansondernemer. Ik legde uit dat de debtor cessus bekend raakt met
de fictieve cessie door de inschrijving van de overdracht van het recht op de onderneming.
Indien hij het handelsregister raadpleegt, mag hij op grond van artikel 6:34 lid 1 BW ervoor
kiezen bevrijdend te betalen aan de verkrijgende eenmansondernemer, omdat hij op
redelijke gronden heeft aangenomen dat deze tot ontvangst van de betaling gerechtigd is.
Raadpleegt hij het handelsregister niet, dan betaalt hij bevrijdend aan de vervreemdende
eenmansondernemer. De verkrijgende eenmansondernemer kan bevrijdende betaling aan
de vervreemdende eenmansondernemer voorkomen door de cessie mede te delen. De
onderhandse akte waarmee het recht op de onderneming is geleverd, geldt dan als akte in
de zin van artikel 3:94 lid 1 BW. Ik wees erop dat de debitor cessus in Oostenrijk zich

26 Vergelijk E. Dewitte, Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht, dissertatie Leuven, Intersentia Antwerpen
2017, p. 208-209.

27 Zie artikel 2.31 lid 2 BMW.
28 K. Schmidt, Handelsrecht, Carl Heymanns Verlag Köln 2014, p. 256-257; K. Schmidt, Übergang von Ver-

tragsverhältnissen nach §§ 25, 28 HGB, in: FS Dieter Medicus, Köln 1999, p. 555.
29 Zie paragraaf 4.4.4.
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binnen drie maanden na mededeling kan verzetten tegen de overgang van vorderingen.
Zie § 38 UGB.

Ik stelde voorts dat schulden en contracten in lijn met de huidige wet overgaan met het
recht op de onderneming door een aansprakelijkheidsverklaring van de verkrijgende
eenmansondernemer naast de vervreemdende eenmansondernemer. Ook in dit geval is
er geen sprake van een strikte overgang van schulden en contracten in de zin van de arti-
kelen 6:155 tot en met 6:159 BW. De verkrijgende eenmansondernemer treedt niet tot de
oorspronkelijke verbintenis toe. Ik bepleit een wettelijke regeling waarin de aansprakelijk-
heid van de vervreemdende eenmansondernemer na vijf jaar na de overdracht van het
recht op de onderneming verjaart. Naar Nederlands recht sloot ik voor deze overgang van
schulden en contracten met het recht op de onderneming aan bij de wet overgang
arbeidsovereenkomsten en de wet overdracht van huurrechten van bedrijfsruimtes. Ik
wees op de relativering van de vereisten van schuld- en contractsoverneming door de
jurisprudentie over de stilzwijgende toestemming of medewerking. Verder stelde ik dat
er geen reden is waarom de handelsnaam op grond van artikel 2 Hnw wel met het recht
op de onderneming overgaat en andere activa en passiva behorend tot de onderneming
niet.

Deze twee argumenten resulteerden in mijn conclusie dat de overgang van activa en passiva
door overdracht en levering in een rechtshandeling van het recht op de onderneming
plaatsvindt. Ik wees op het feit dat Verstappen’s voorstel voor de invoering van de over-
dracht onder algemene titel een alternatief idee is.30 Bij de overdracht onder algemene titel
gaan vorderingen, schulden en contracten van rechtswege wel over met het recht op de
onderneming.

Ter ondersteuning van de conclusie dat vestiging en beslag op en executie en overgang
van het recht op de onderneming mogelijk is, droeg ik de volgende argumenten aan.

Over het vruchtgebruik op het recht op de onderneming, dat in de wet in artikel 3:222 BW
is neergelegd, stelde ik dat hier sprake is van een vruchtgebruik op het vermogensrecht
recht op de onderneming en niet op de activa afzonderlijk. Ik verdedigde dat het vruchtge-
bruik op het recht op de onderneming niet tot een restitutieplicht van de vruchtgebruiker

30 L.C.A. Verstappen, Overdracht onder algemene titel, in: M.J.G.C. Raaijmakers en L.C.A. Verstappen,
Onderneming en overdracht onder algemene titel, Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’, Tjeenk Willink
Deventer 2002, p. 157-158.
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hoeft te leiden.31 Anders dan Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/324 stellen, raadde ik het
vruchtgebruik op het recht op de onderneming niet af.32

Over het pandrecht op het recht op de onderneming, dat in de wet volgt uit artikel 3:228
jo. 3:222 BW, stelde ik dat niet de in de clientèle gelegen waarde bij executie wordt gerea-
liseerd, zoals in de literatuur wordt verdedigd.33 De goodwill is bij het pandrecht op het
fonds de commerce in Franse wet niet een waarde-element van het recht op de onderne-
ming. De clientèle is een onderdeel van het fonds de commerce. Bovendien heeft het Franse
pandrecht zaaksgevolg op de clientèle.34 Het doel van dit zaaksgevolg is het behoud van
pandrecht op het fonds de commerce, zodat de pandhouder zijn pandrecht niet verliest
door essentiële wijzigingen in de activa van het fonds de commerce. Ik besprak dat het
recht op de onderneming met een monitorclausule in de pandakte een betere regeling is
dan de Franse regeling. Ik gaf aan dat niet het behoud van essentiële activa of passiva van
het recht op de onderneming het doel van een pandhouder is, maar het behoud of de stijging
van de waarde van het recht op de onderneming. De pandhouder monitort daarom de
bedrijfsvoering.

Op basis van het voorgaande besprak ik dat bij beslag op en executie van het recht op de
onderneming de waarde van het recht op de onderneming wordt geëxecuteerd, en niet de
clientèle. Bovendien verkrijgt de pandhouder een paraat executierecht waarop hij zich kan
beroepen zonder rechterlijke toetsing, en is beslag en executie ook voor niet-pandhouders-
beslagleggers en niet-pandhouders-executanten mogelijk. Het beslag op en de executie
van het recht op de onderneming volgt uit de algemene regeling in de wet voor beslag en
executie zoals geregeld in de artikelen 3:248 BW en verder, 702 Rv en 474bb Rv. Ik verde-
digde dat de bevoegdheid van de executant om zich bij de executoriale verkoop te binden
aan de koper van het recht op de onderneming voortvloeit uit zijn recht op de vervreem-
dingswaarde van het recht op de onderneming. Ik toonde aan dat dit ook het geval is bij
de Anglosaksische floating charge. Verder toonde ik met behulp van de floating charge
aan dat aan de pandhouder de waarde van het recht op de onderneming toekomt.

31 In soortgelijke zin E. Dewitte, Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht, dissertatie Leuven, Intersentia
Antwerpen 2017, p. 349.

32 Zie paragraaf 6.3.3. Asser/Bartels & Van Velten 5, Zakenrecht. Eigendom en beperkte rechten, Wolters Kluwer
2017, p. 364.

33 H. Cohen Jehoram, Goodwillrecht, Kluwer Deventer 1963, p. 170-177; J.C. van Oven, De goodwill in het
privaatrecht en het belastingrecht, Preadviezen voor de Broederschap der Candidaat-Notarissen, 1953, p. 53.

34 Zie G. Ripert et R. Roblot/Vogel, Commerçantes, Justice commerciale, fonds de commerce, bail commercial,
propriété industrielle, concurrence (du droit commercial au droit économique), L.G.D.J. Paris 2010, p. 489.
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7.5 Slot

Ik kom tot de eindconclusie van deze studie. Op grond van de bovengenoemde deelcon-
clusies is de hypothese van deze studie dat de eenmansondernemer een recht op de
onderneming heeft, gestaafd. Tevens is bewezen dat dit recht inpasbaar is in de huidige
systematiek van het privaatrecht. Daarmee is ook de probleemstelling van deze studie
beantwoord: naar huidig recht kan het recht op de onderneming gekwalificeerd worden
als rechtsobject en wel als vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW. Het rechtsgevolg
daarvan is dat het recht op de onderneming in een rechtshandeling kan worden overgedra-
gen. Verpanding, vruchtgebruik, beslag en executie in een rechtshandeling behoort daardoor
ook tot de mogelijkheden. Het recht op de onderneming valt als zodanig in de huwelijks-
gemeenschap en nalatenschap. Het is echter, mede met het oog op de heersende leer, zaak
voor de wetgever om een wettelijke regeling op te stellen waarin het recht op de onderne-
ming van de eenmansondernemer wordt erkend. Ik geef hieronder de contouren voor een
wettelijke regeling van het recht op de onderneming weer. Deze contouren zijn op basis
van deze studie de volgende:
1. Het recht op de onderneming is een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW.
2. De goodwill is een waarde-element van het subjectieve recht op de onderneming en

als zodanig geen zelf geen rechtsobject.
3. De overdracht van het recht op de onderneming in een rechtshandeling wordt erkend.
4. Het recht op de onderneming wordt geleverd per akte in de zin artikel 3:95 BW.
5. Activa en passiva behorend tot de onderneming gaan door de overdracht van het recht

op de onderneming in de verhouding vervreemder en verkrijger over.
6. De overgang van de activa en passiva behorend tot de onderneming als bedoeld onder

punt 3 werkt tegenover derden (behoudens additionele publicatievoorwaarden).
7. Registergoederen gaan echter niet mee over met de overdracht van het recht op de

onderneming.
8. Het vruchtgebruik op het recht op de onderneming in artikel 3:222 BW wordt erkend.
9. Het pandrecht en beslag en executie van het recht op de onderneming wordt erkend.
10. Erkend wordt dat het recht op de onderneming als rechtsobject in de huwelijksgemeen-

schap en nalatenschap valt.

Met deze contouren voor een wettelijke regeling kom ik bij mijn laatste conclusie. De
wetgever besloot bij de schrapping van artikel 3.1.1.11 ONBW in 1983 de ontwikkeling
van de eenmansonderneming over te laten aan de praktijk. Ik concludeer dat eenmanson-
dernemers juist gebaat zijn bij een wettelijke regeling.
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Samenvatting

1.1 Al eeuwenlang wordt gediscussieerd over de vraag of de onderneming een rechtsobject
is. In deze studie beantwoord ik de onderzoeksvraag of het recht op de onderneming een
goed is in de zin van artikel 3:1 BW en wat de gevolgen zijn voor overdracht, overgang,
vestiging van beperkte rechten en executie en beslag. De eenmanszaak is sinds jaar en dag
de meest gebruikte ondernemingsvorm in Nederland. De maatschappelijke relevantie van
de vraag is daarom groot.

1.2 De wetgever heeft in 1983 besloten om in het BW geen definitie op te nemen van de
onderneming. Hij liet de ontwikkeling over aan de literatuur en de rechtspraak. In die
literatuur wordt de laatste jaren door een aantal schrijvers de rechtsonzekerheid in de
praktijk bij de levering van en vestiging van beperkte rechten op de onderneming gehekeld.
Volgens hen moet de praktijk het bij gebrek aan een ondernemingsbegrip zonder de steun
van de wet doen. De BV biedt in dat verband ook geen soelaas. Ten eerste kiezen onderne-
mers de BV niet als variant voor de eenmanszaak, ook niet na de flexibilisering van de BV
in 2012. Ten tweede geldt bij de eenmanszaak een lagere belastingdruk bij lagere winsten
dan bij de BV en kent de wet voor de eenmanszaak geen vereiste notariële oprichtingsakte.
Deze voordelen zouden de keuze voor de eenmanszaak boven de BV in de praktijk kunnen
verklaren.

1.3 Ik beantwoord de onderzoeksvraag aan de hand van de hypothese dat de eenmanson-
dernemer een recht op de onderneming heeft. Het onderzoek valt uiteen in het volgende
drieluik: het begrip ondernemer, het recht op de onderneming als rechtsobject en de
rechtsbetrekkingen van de ondernemer. Ik vang het onderzoek in hoofdstuk 2 aan met
een verdieping van de onderzoeksvraag aan de hand van de wets- en rechtsgeschiedenis
van de eenmanszaak.

2.1 In hoofdstuk 2 bespreek ik de wets- en rechtsgeschiedenis van de eenmanszaak. De
onduidelijkheid over de kwalificatie van de onderneming houdt verband met de geschie-
denis van de eenmanszaak. In de loop van de eeuwen zijn diverse rechtsgevolgen van de
onderneming opgenomen in verschillende wetten. Ten gevolge van de integratie van het
handelsrecht in het privaatrecht vertroebelt het beeld van de onderneming. Bij de Romeinen
had de meester van een peculium de hoedanigheid van een ondernemer en gold een
beperking van de aansprakelijkheid van de meester tot de omvang van het peculium. In
de middeleeuwen was de onderneming een afgescheiden vermogen met zaaksvoorrang
voor de zaaksschuldeisers. In de achttiende eeuw werd de onderneming erkend als doelbe-
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stemd vermogen met zaaksvervanging. In het oud-BW komt de onderneming als univer-
sitas iuris voor. In het Ontwerp-NBW wordt de onderneming ook uitdrukkelijk door het
wetsontwerp als algemeenheid van goederen en schulden gekwalificeerd. Eind negentiende
eeuw wordt besloten het WvK te integreren in het (oud)-BW. Besloten wordt om het
koopliedenbegrip te schrappen. Bij dat proces blijkt hoezeer de bepalingen over de
onderneming in het WvK, zoals de boekhoudplicht en het koopliedenbegrip, louter een
verzameling van regels voor de ondernemer zijn. Dat komt door een gebrek aan een ver-
wijzing in het WvK naar de grondslag van de eenmanszaak, de universitas iuris. Zelfs
artikel 3.1.1.11 ONBW, dat de onderneming aanmerkt als een algemeenheid van goederen
en schulden, zorgt niet voor duidelijkheid. Het leidt niet tot een wet over de onderneming
als algemeenheid van goederen en schulden. Ook bij het inmiddels ingetrokken Oud-
Wetsvoorstel Personenvennootschappen heeft het debat in de Eerste Kamer over dit
onderwerp niet geleid tot een erkenning van de onderneming als rechtsobject.

2.2 De heersende onduidelijkheid leidt nu tot onzekerheid over de positie van de partner
van een ondernemer bij het bestuur over de onderneming, zijn positie bij echtscheiding
en de positie van de voortzettende erfgenaam van de onderneming bij overlijden van de
ondernemer-erflater. Eveneens is onduidelijk of overdracht en levering van en vestiging
van beperkte rechten op de onderneming in een geheel mogelijk is, hoe beslag en executie
plaatsvinden en hoe de bepalingen over het vruchtgebruik op de onderneming in arti-
kel 3:222 BW en testamentair bewind over de onderneming in artikel 4:160 lid 2 sub c BW
begrepen moeten worden.

3.1 In hoofdstuk 3 komt het eerste deel van het drieluik aan bod: het begrip ondernemer.
Hier beantwoord ik de vraag of de ondernemer een begrip in het privaatrecht is. Heeft de
eenmansondernemer een plaats in het stelsel van het privaatrecht? Ondanks de onduide-
lijkheid van de kwalificatie van de onderneming in het privaatrecht, is het gebruik van het
begrip ondernemer opvallend. Kan aan dit begrip toch enige betekenis ontleend worden
om de kwalificatie van het recht op de onderneming in deze studie te verduidelijken?

3.2 Ik bespreek dat het koopliedenbegrip in het (oud)-WvK deze rechtsbetrekking zeker
verduidelijkte. Het koopliedenbegrip stelde vast wie ondernemer is in privaatrechtelijke
verhoudingen en voor het ondernemingsvermogen als afzonderlijk deel stelde het kooplie-
denbegrip vast voor wie de administratieplicht gold. Het koopliedenbegrip werd echter in
1935 geschrapt. Het begrip ondernemer is nog terug te vinden in de inschrijfplicht van
artikel 5 Hrgw 2007 en de administratieplicht van de artikelen 3:15i en 3:15j BW. Deze
bepalingen regelen de kenbaarheid van de ondernemer en zijn administratie in het econo-
misch verkeer, maar de wet is daar niet altijd even helder over. In de kern gaan deze
bepalingen over de onderneming. De plicht tot inschrijving en administratie is niet vrijblij-
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vend van aard. De wet sanctioneert het overtreden van deze plichten. De inschrijf- en
administratieplicht zijn declaratoir van aard. Het gevolg van het declaratoire karakter is
dat iedere ondernemer vrijwillig of onvrijwillig zijn vermogen bestemt tot een onderneming
en afzondert. Hiermee staat een belangrijk aspect van de onderneming vast.

3.3 Het begrip ondernemer wordt nog op andere plaatsen in het BW gebruikt. Ik concludeer
dat de ondernemer een begrip is in het privaatrecht. Maar de gebrekkige aanduidingen
van de ondernemer buiten de inschrijf- en administratieplicht verhinderen ons om meer
vaststellingen te doen over het recht op de onderneming. In het bijzonder kan aan de hand
van het begrip ondernemer in het BW geen uitspraak worden gedaan over het recht op de
onderneming als rechtsobject en de gevolgen daarvan voor overdracht, overgang, vestiging
van beperkte rechten en beslag en executie. Dat is ook niet het geval nadat het onderne-
mersbegrip in het Hrgw 2007 werd verbreed tot feitelijk alle eenmansondernemers,
inclusief beoefenaars van het vrije beroep, agrariërs en vissers. De verbreding van het
begrip ondernemer in het Hrgw 2007 heeft niet tot bezinning geleid over de kwalificatie
van de onderneming en het recht daarop in het privaatrecht. Uit de geconstateerde doel-
bestemming en afzondering van het ondernemingsvermogen rijst wel de vraag of sprake
is van een afgescheiden vermogen. Mijns inziens leidt de afzondering tot de afscheiding
van vermogen, maar verzet de opvatting van de heersende leer zich tegen de erkenning
van het afgescheiden vermogen. De problematiek van het afgescheiden vermogen vormt
een drempel voor de erkenning van het recht op de onderneming als rechtsobject.

3.4 Anders is dit in Duitsland. De Duitse HGB kent een begrip ondernemer ten behoeve
van het handelsrecht. Het begrip ondernemer is daar zelfs het grondbegrip. Het begrip
ondernemer definieert voor wie de handelsrechtelijke regels gelden, waaronder de inschrijf-
en administratieplicht die uitdrukkelijk dienen om de kenbaarheid van de ondernemer in
het economisch verkeer te bevorderen. Duidelijker dan in het Nederlandse BW zien die
plichten in het HGB op de onderneming. De mogelijkheid de kenbaarheid van de onder-
nemer en zijn onderneming te vergroten door inschrijving in het handelsregister staat in
het HGB niet enkel open voor diegene die verplicht is tot inschrijving, maar ook voor die
ondernemer die zich vrijwillig wil inschrijven. Voorts is de Duitse Kamer van Koophandel
bevoegd ondernemers zelfstandig in te schrijven met als doel de bescherming van het
economisch verkeer. Ook richten de reorganisatieregels van het UmwG zich tot de
ondernemer in de zin van het HGB. Schmidt concludeert dat de ondernemer in het HGB
en de UmwG een rechtsdrager is.

4.1 In hoofdstuk 4 komt het tweede deel van het drieluik ter sprake: het recht op de
onderneming als rechtsobject. Hier wordt de vraag behandeld of het recht op de onderne-
ming een rechtsobject is. Het recht op de onderneming is een rechtsobject en de vraag is
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of het een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW is. De goodwill is een waarde-ele-
ment van het recht op de onderneming waaruit een concurrentieverbod voortvloeit bij
overdracht van het recht op de onderneming. Ik onderscheid het recht op de onderneming
van de onderneming zelf.

4.2 Ik stel vast dat de belangrijke elementen van het recht op de onderneming in de wet
en de jurisprudentie worden behandeld als rechtsobject. Deze elementen zijn de handels-
naam, de goodwill, de algehele zeggenschap over de onderneming, de onderneming als
zodanig en diverse wettelijke verplichtingen. Deze elementen worden verbrokkeld geregeld
in de wet. Anders is dat met name in Duitsland, waar een samenhangende regeling rondom
de fundamentele betekenis van het begrip ‘Firma’ in de wet is opgenomen. In Frankrijk
en België is het fonds de commerce of de handelsnaam zelfs erkend als onlichamelijke
zaak.

4.3 Ik stel dat het recht op de onderneming een vermogensrecht is. Hiervoor kan steun
gevonden worden in artikel 3:6 BW. Bovendien is de algemeenheid van goederen en
schulden, zoals ik in hoofdstuk 2 aantoon, een in de wet bekende rechtsfiguur. Ik beschouw
het stelsel van rechtsobjecten open voor de erkenning van nieuwe rechtsobjecten, mits
deze passen binnen het huidige wettelijke kader. Het recht op de onderneming is in lijn
met de inhoud van artikel 3:6 BW, maar de vraag is of het recht op de onderneming en de
onderneming zelf ook aansluiten bij het bijzondere doel van artikel 3:6 BW, namelijk de
erkenning van nieuwe rechtsobjecten, mits deze passen binnen het huidige wettelijke kader.
Om het recht op de onderneming te erkennen, zocht ik aansluiting bij de in de wet geregelde
gevallen-methode in de zin van het Quint-Te Poelarrest. De erkenning van het recht op
de onderneming als vermogensrecht sluit aan bij de in de wet geregelde handelsnaam, het
vruchtgebruik op de onderneming en het testamentair bewind over de onderneming. De
erkenning van de onderneming als algemeenheid van goederen en schulden sluit aan bij
de andere algemeenheden van goederen en schulden in de wet zoals de huwelijksgemeen-
schap en nalatenschap. Daarnaast sluit de erkenning van het recht op de onderneming en
de onderneming aan bij een veelheid aan jurisprudentie. De in de wet geregelde gevallen
over het recht op de onderneming als rechtsobject hebben met elkaar gemeen dat zij alle
de eigendommelijke status van de onderneming beschermen. Dit feit bevreemdt niet,
omdat voor de invoering van het NBW in 1992 het onstoffelijke rechtsobject nog voorwerp
van eigendom was. De eigendommelijke status onderstreept waarom het recht op de
onderneming, zonder een expliciete grondslag in de wet, erkend kan worden als rechtsobject
en inpasbaar is in de huidige systematiek van het privaatrecht. Uit de eigendommelijke
status volgt dat het recht op de onderneming als vermogensrecht handhaafbaar is tegenover
een onbepaald groep personen. Het recht op de onderneming valt daarmee in dezelfde
categorie als het intellectueel eigendomsrecht, dat ook vermogensrecht is met kenmerken
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van het eigendomsrecht maar dat niet voldoet aan de omschrijving van een eigendomsrecht
op een zaak in artikel 5:1 BW.

5.1 In de hoofdstukken 5 en 6 wordt het laatste deel van het drieluik behandeld. In
hoofdstuk 5 is de vraag aan de orde wat het rechtsgevolg is van het vastgestelde vermogens-
recht ‘recht op de onderneming’ bij overdracht. In het debat in de Eerste Kamer over dit
onderwerp tijdens de behandeling van het inmiddels ingetrokken Oud-Wetsvoorstel Per-
sonenvennootschappen stelde de minister dat de onderneming niet vatbaar is voor over-
dracht en verpanding. Voor overdracht is de stuksgewijze levering van de onderdelen van
de onderneming vereist, terwijl verpanding op grond van artikel 3:228 jo. 3:84 BW alleen
mogelijk is als de onderneming vatbaar is voor overdracht. Voorts ontbreekt volgens de
minister een regeling voor de executie van de verpande onderneming in de wet. Het ant-
woord van de minister roept vragen op. Wat is de betekenis van het begrip ondernemer
in de wet en de in de wet bekende algemeenheid van goederen en schulden? Het antwoord
van de minister benadrukt nogmaals de heersende onduidelijkheid over de onderneming.
Hoewel in de ons omringende landen die onduidelijkheid ook heerst (en men slechts tot
de invoering van het fonds de commerce, handelszaak en Unternehmen is gekomen), is
de overdracht van de onderneming in een geheel of een daarop gelijkende rechtsfiguur in
het buitenland wel mogelijk.

5.2 De vraag naar de mogelijkheid tot overdracht van het recht op de onderneming in een
geheel kon de laatste jaren rekenen op de belangstelling van Raaijmakers en Verstappen.
Raaijmakers verdedigt dat levering van het recht op de onderneming op grond van arti-
kel 3:95 BW mogelijk is. Verstappen pleit voor de invoering van de overdracht van de
onderneming onder algemene titel. Zoals ik in hoofdstuk 4 beschreef, is in mijn studie
niet de onderneming, maar het recht op de onderneming voorwerp van overdracht. Om
de vraag te beantwoorden of overdracht van het recht op de onderneming mogelijk is,
moet een onderscheid gemaakt worden tussen het rechtsgevolg van de overdracht voor
de vervreemdende eenmansondernemer en verkrijgende eenmansondernemer enerzijds
en de werking tegenover derden anderzijds. Immers, ook in de literatuur is slechts onze-
kerheid of de verkrijger naast het recht op de onderneming ook de daartoe behorende
activa en passiva verwerft. Zoals ik in hoofdstuk 4 heb vastgesteld, is de heersende opvatting
in de literatuur dat het recht op de onderneming in verbintenisrechtelijke zin in een geheel
kan worden overgedragen. De vatbaarheid van het recht op de onderneming voor over-
dracht in een geheel in goederenrechtelijke zin volgt uit het feit dat het recht op de
onderneming als onderdeel van een nalatenschap in een geheel overgaat. Mijns inziens is
het recht op de onderneming daarom vatbaar voor overdracht in een geheel. Dit onder-
scheid verheldert dat het rechtsgevolg van de overdracht al intreedt bij overdracht en
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levering van het recht op de onderneming. De overgang van de daartoe behorende activa
en passiva staat daar los van.

5.3 Raaijmakers en Verstappen focussen zich op de vraag of levering van – het recht op –
de onderneming in een rechtshandeling mogelijk is. De heersende leer die uitgaat van de
stuksgewijze levering, baseert zich op artikel 3.4.2.9 lid 2 jo. 3.1.1.11 ONBW. Op de achter-
grond van deze bepaling in het ONBW speelt een onterechte analogie tussen de nalaten-
schap en de algemeenheid van goederen en schulden. Levering van het recht op de
onderneming in een rechtshandeling per onderhandse akte past naar mijn mening op
grond van artikel 3:95 BW binnen het stelsel van de wet. De overgang van het vermogen
gebeurt in artikel 2:309 BW bij de juridische fusie ook in een handeling. De fusieregeling
maakt daarbij ook een onderscheid in het rechtsgevolg voor de fuserende partijen en de
werking tegenover derden. In Duitsland is de partiële levering uno actu in een rechtshan-
deling op grond van §§ 25 en 28 HGB al sinds 1900 mogelijk. In 2005 heeft de Oostenrijkse
wetgever besloten de aan §§ 25 en 28 HGB identieke regeling te vervangen door het
modernere § 38 UGB. Ook de Duitse en Oostenrijkse heersende leer worstelen met de
(partiële) levering van de Unternehmen in een geheel. De Duitse en Oostenrijkse wetgeving
benadrukken dat in Nederland de focus onnodig gericht is gebleven op de vraag of levering
van het recht op de onderneming in een rechtshandeling mogelijk is gebleven. §§ 25 en
28 HGB en § 38 UGB stellen de vraag aan de orde of, en in hoeverre, de overdracht in een
rechtshandeling werking heeft tegenover derden. De focus moet in Nederland verschoven
worden naar de beantwoording van deze vraag.

5.4 Uit de regelingen in de ons omringende landen blijkt dat de overdracht en levering
van het recht op de onderneming in een geheel werking kan hebben tegenover derden. Ik
bespreek hoe onder het huidige recht vorderingen, contracten en schulden, de handelsnaam,
arbeidsovereenkomsten, intellectuele eigendomsrechten overgaan door de overdracht en
levering van het recht op de onderneming in een rechtshandeling.

5.5 Van een strikte overgang van vorderingen, schulden en contracten in de zin van de
wet is dan overigens geen sprake. Ik introduceer voor de overgang van vorderingen door
overdracht en levering van het recht op de onderneming de fictieve cessie. Voor de overgang
van schulden en contracten met het recht op de onderneming wijs ik op het feit dat in dat
geval de verkrijgende eenmansondernemer enkel een extra aansprakelijkheidsverklaring
verstrekt. De vervreemdende eenmansondernemer blijft tot vijf jaar na de overdracht van
het recht op de onderneming aansprakelijk.

5.6 De bestaande focus in de literatuur op de vraag of overdracht en levering in een
rechtshandeling kan plaatsvinden, leidt ertoe dat weinig aandacht wordt besteed aan de
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vestiging, het beslag op en executie van het recht op de onderneming en wat er met het
recht op de onderneming gebeurt bij huwelijk of overlijden van de eenmansondernemer.
Artikel 3:228 BW bepaalt dat op goederen die vatbaar zijn voor overdracht, een pandrecht
gevestigd kan worden. Ik verdedig dat vestiging en beslag op en executie van het recht op
de onderneming in een rechtshandeling mogelijk is. Beslag en executie zijn middelen ter
verkrijging van het recht om in feite het recht op de onderneming in een geheel over te
dragen en zich te verhalen op de verkoopopbrengst. Vestiging en beslag op en executie
van het recht op de onderneming in een rechtshandeling is dan ook mogelijk, zoals over-
dracht op het recht op de onderneming in een rechtshandeling ook mogelijk is.

5.7 Ik weerleg de bezwaren tegen erkenning van de vestiging van beperkte rechten en beslag
op en executie van het recht op de onderneming. Ik verdedig dat in artikel 3:222 BW sprake
is van een vruchtgebruik op het recht op de onderneming. Het pandrecht op het recht op
de onderneming en beslag op en executie van het recht op de onderneming volgt uit de
wet. Voor zowel het pandrecht op het recht op de onderneming als het beslag op en de
executie van het recht op de onderneming zijn geen bijzondere regelingen in de wet nodig
zoals in Frankrijk en België. Ik verwerp de idee van een recht op clientèle in die bijzondere
regelingen. De goodwill is ook bij het pandrecht op het recht op de onderneming als ook
het beslag op en de executie van het recht op de onderneming een waarde-element van
het recht op de onderneming.

5.8 Bij huwelijk of overlijden van de eenmansondernemer blijft het recht op de onderneming
een rechtsobject. Het nieuw ingevoerde artikel 1:95a BW is hiermee in lijn. Artikel 1:95a
BW bepaalt dat aan de gemeenschap een vergoeding toekomt, als de onderneming buiten
de gemeenschap valt. Uit de Toelichting op artikel 1:95a BW volgt dat de onderneming
een afgezonderde en geadministreerde vermogenseenheid is en dus – naar mijn mening –
een rechtsobject.
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Summary

To date sole proprietorships are not recognised in the legal framework of the Netherlands.
Sole proprietorships, concerning their legal status, are still subject to legal debate in the
Netherlands as well as in other European countries such as Germany and Austria. This
legal debate has been ongoing in the Netherlands ever since the 19th century. The debate
focuses on, and this study seeks to answer, the main question of whether a business
enterprise of a sole proprietorship can be recognised as an object of property subject to
transfer, usufruct, pledge, attachment, and seizure and remain an object of property in the
case of marital community of property or inheritance. This study aims to contribute to
the Dutch legal debate on sole proprietorships by examining the hypothesis: a business
enterprise of a sole proprietorship is an object of property.

In short, this study demonstrates that the Dutch legal system for objects of property is
flexible in regard to new legal objects that display similarities to acknowledged legal objects
in the Dutch Civil Code. A business enterprise of a sole proprietorship is therefore an
object of property. A business enterprise of a sole proprietorship can be transferred as an
object of property. This study shows that the transfer of ownership of a business enterprise
of a sole proprietorship is binding not only on the parties themselves, but also on suppliers,
employees, creditors, and debtors. This study shows that the legislator should acknowledge
the business enterprise of a sole proprietorship as an object of property in legislation, also
because of the ongoing legal debate.

The hypothesis includes three elements. First, sole proprietor is a legal term in law for legal
subject. Second, a business enterprise of a sole proprietorship is an object of owner-
ship. Third, a sole proprietor can have entitlement to his business enterprise. The three
elements are important, because combined they form what legal scholars define as
ownership. The three elements are examined in chapters 3 to 6 respectively of this study.

Before examining the abovementioned three elements of the hypothesis, chapter 2 analyses
Dutch legal history on sole proprietorships. The Dutch legislature in 1983 withdrew a
proposed bill on the legal status of sole proprietorships as objects of property. The legislature
viewed the question as debateable. Ever since, acknowledgement of a business enterprise
of a sole proprietorship as an object of property depends, as suggested by the Dutch legis-
lature in 1983, on the communis opinio among Dutch legal scholars. However, I argue that
the core issue of acknowledgement of sole proprietorships by the Dutch legislature is the
lack of understanding of the sole proprietor’s business. Modern economic science describes
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a business enterprise of a sole proprietorship as a unity of assets and liabilities benefiting
the owner, employees, and third parties. Throughout Dutch legal history a business
enterprise of a sole proprietorship was recognised in civil law as a unity of assets and liabi-
lities benefiting the owner, employees, and third parties (“algemeenheid van goederen en
schulden” or “universitas iuris”). However, during the ancient Roman period until the early
20th century, sole proprietorships under Dutch law were not appreciated with all the
necessary legal instruments suitable with the unity that sole proprietorships are, e.g. asset
partitioning and transferability of the proprietorship as a whole. I demonstrate in chapter
2 that this failure stems from the lack of understanding of the benefits for owners,
employees, and third parties of these legal instruments by the Dutch legislature. Therefore,
I recommend the Dutch legislature not to depend on the communis opinio among Dutch
legal scholars. Instead, I recommend him to acknowledge the business enterprise of a sole
proprietorship as an object of property in legislation.

Chapters 3 to 6 examine the three elements of the hypothesis. In chapter 3, I examine the
first element of the hypothesis: is sole proprietor a legal term in law for legal subject? The
goal is to examine whether sole proprietors as legal subjects can transfer their business
enterprise uno acto under Dutch civil law. I test Schmidt’s theory, known as the theory of
“merchant’s business” (Kaufmannes Unternehmen), against Dutch civil law. German legal
scholar Schmidt famously advocates the importance of sole proprietor as a legal term for
legal subject under the German HGB. He explains that sole proprietor is a “merchant”
(Kaufmann) under the HGB. Kaufmann is the capacity of the sole proprietor, and not the
individual himself according to Schmidt. Schmidt then argues that on the basis of para-
graphs 22, 25 and 28 of the HGB, a Kaufmann may transfer his business enterprise uno
acto. Schmidt further argues that only the individual of the sole proprietor will change,
but not the capacity. There can be no objections to transferring business enterprise uno
acto. Schmidt concludes that sole proprietor is a legal term for legal subject under German
law.

I conclude that Schmidt’s theory is only partially applicable to Dutch civil law. Dutch civil
law has no general understanding of the notion of sole proprietor. Therefore, sole proprietor
is not in general a legal term for legal subject under Dutch law. However, specific laws do
include a definition of sole proprietor. I argue that Dutch civil law does regard sole pro-
prietor as a legal term for legal subject in specific laws, including the 2007 Trade Register
Act (Handelsregisterwet 2007) and Articles 3:15i and 3:15j of the Dutch Civil Code. These
laws obligate sole proprietors to register as such with the Dutch Trade Register and to keep
financial records. These duties rest mandatorily on sole proprietors. The 2007 Trade
Register Act and Articles 3:15i and 3:15j of the Dutch Civil Code portray business enter-
prises of sole proprietorships as assets and duties partitioned into capital for business use
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and of sole proprietor as a legal term for legal subject of that asset-partitioned capital.
Although sole proprietor cannot in general be qualified as a legal term for legal subject, it
is a legal term for legal subject in some specific laws. Therefore, by qualifying sole proprietor
as a legal term for legal subject we cannot solve the transferability of business enterprises
of sole proprietorships under Dutch law as Schmidt did under German law. But we can
conclude that the first part of the hypothesis in Dutch civil law is somewhat accurate: sole
proprietor is a legal term for legal subject in specific laws.
Chapter 4 examines the second part of the hypothesis: is a business enterprise of a sole
proprietorship an object of property? Dutch civil law does not have a closed definition for
intangible assets as objects of property. I argue in chapter 4 that a business enterprise of a
sole proprietorship can however be defined as an object of property under article 3:6 BW.
Whilst France and Belgium have exemplary laws proving this and German and Austria
have well-known legal scholars arguing the same position, I argue that a business enterprise
of a sole proprietorship should not be qualified in the same way as in those countries.
According to France’s Vente et nantissement de fonds de commerce and Belgium’s Pandwet,
a business enterprise of a sole proprietorship firstly includes only assets and no obligations.
Secondly, the goodwill of a business enterprise of a sole proprietorship is regarded as an
asset. I claim the restriction to assets to be outdated and the qualification of goodwill to
be false. I posit the acknowledgement of a business enterprise of a sole proprietorship as
an object of property and the acknowledgment of goodwill as its financial value.

I argue that a business enterprise of a sole proprietorship is an object of property under
article 3:6 BW due to the flexibility of the law. Dutch civil law is flexible with regard to
objects of property. As argued by several legal scholars, new legal objects can be qualified
as such as long as there is a similarity with a legal object acknowledged by the legislature.
Accordingly, the Dutch legislature has qualified a business enterprise of a sole proprietorship
as being similar to acknowledged legal objects such as trade names. The Dutch legislature
also pointed out that a business enterprise of a sole proprietorship is regarded as a legal
object in several articles of the Civil Code, including article 3:222 on the usufruct on
business enterprises of sole proprietorships.

I conclude that the second part of the hypothesis is also accurate: a business enterprise of
a sole proprietorship is indeed an object of property under article 3:6 BW.

Chapters 5 and 6 examine the third and final part of the hypothesis: can a sole proprietor
have entitlement of his business enterprise as an object of property? More specifically,
chapter 5 argues that a business enterprise of a sole proprietorship, as an object of property,
is transferable. Chapter 6 describes the vesting of usufruct and pledge on a business
enterprise of a sole proprietorship and seizure of a business enterprise of a sole proprietor-
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ship and the legal status of a business enterprise of a sole proprietorship in the case of
marital community of property or inheritance.

I argue in chapter 5 that a business enterprise of a sole proprietorship is transferable as an
object of property. I reject the communis opinio among Dutch legal scholars that a business
enterprise of a sole proprietorship is not transferable as an object of property. The problem
with transferring a business enterprise of a sole proprietorship as an object of property is,
whether the ownership of all assets and liabilities belonging to the business enterprise can
legally be transferred, by transferring the ownership of the business enterprise. The main
issue in this respect is how to deal with liabilities. According to Dutch law, debtor’s consent
is required for transferring liabilities. Dutch legal scholars are mainly of the opinion that
the transfer of a business enterprise of a sole proprietorship requires the transfer of all
assets and liabilities separately. I argue that Schmidt’s theory of the merchant’s business
can also be applied to examine the business enterprise of a sole proprietorship as an object
of property. According to Schmidt’s theory, transfer of a business enterprise of a sole
proprietorship affects only the individual, and not the legal capacity of the sole proprietor.
Schmidt argues that there can be no objections to the transfer of sole proprietorships uno
acto. I demonstrate that Schmidt’s claim is accurate, if the legal consequences of the
transfer of a business enterprise of a sole proprietorship are distinguished between parties’
rights and third parties’ rights. Moreover, if the conditions of article 3:84 of the Dutch
Civil Code for transfer of goods are met, the ownership of a business enterprise of a sole
proprietorship is transferred with binding effect on parties. Yet, the question remains if
the transferred ownership of the business enterprises of a sole proprietorship is binding
on third parties: are all assets and liabilities automatically transferred with the business
enterprise of a sole proprietorship? I argue that Dutch law on trade names, lease of business
space and employment contracts do indeed bind third parties. I also argue that Dutch law
on claims, liabilities, and contracts can bind third parties.

In chapter 6, I argue that article 3:222 of the Dutch Civil Code indeed regulates the vesting
of a usufruct on a business enterprise of a sole proprietorship. Again, I reject the communis
opinio among Dutch legal scholars that article 3:222 does not regulate the vesting of a
usufruct on a business enterprise of a sole proprietorship. The Dutch Civil Code also allows
for vesting of a pledge on a business enterprise of a sole proprietorship and seizure. I argue
that no additional regulation is necessary for vesting a pledge on a business enterprise of
a sole proprietorship and seizure. I also argue no additional regulation is necessary in the
case of sole proprietorships and marital communities of property or inheritance. Business
enterprises of sole proprietorships are legal objects in marital communities of property or
inheritance.
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I conclude that the third part of the hypothesis is also accurate: a sole proprietor can have
entitlement of his business enterprise as an object of property.

This study, in chapter 7, concludes all three elements of the hypothesis are accurate. I
conclude that a business enterprise of a sole proprietorship is indeed an object of property
subject to transfer, pledge, and seizure and in the case of marital community of property
or inheritance. I conclude by recommending that the Dutch legislature regulate the ac-
knowledgment of a business enterprise of a sole proprietorship as an object of property.
Although several Dutch legal scholars have concluded that a business enterprise of a sole
proprietorship is an object of property subject to transfer, pledge, and seizure and in the
case of marital community of property or inheritance, the communis opinio remains that
a business enterprise of a sole proprietorships is not transferable. With the recommended
legislation sole proprietorships will finally be recognised in the Dutch legal system.
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Koopovereenkomst1

1. Koop
De verkoper verkoopt aan de koper de onderneming met het daartoe door de verkoper
bestemde activa en passiva van de te ......... gevestigde onderneming met naam:.............., welke
onderneming is ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koop-
handel te .............. onder nummer .... .
De verkoper, met naam:…………., geboren op ……………. te ………….., woonachtig op
het adres ………………………. is als rechthebbende van de onderneming ingeschreven in
het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel te ……….. .
De tot de verkochte onderneming behorende goederen, schulden en rechtsverhoudingen
worden hierna omschreven.

2. Omschrijving van de onderneming; goederen
De onderneming omvat de goederen en schulden zoals gespecificeerd op de aan deze akte
gehechte jaarrekening (bijlage....).
Van de op deze beschrijving voorkomende goederen en schulden worden in deze akte uit-
drukkelijk genoemd: ........................
De verkoper garandeert aan de koper de juistheid van de inhoud van aan deze akte gehechte
jaarrekening.
Of:
De onderneming omvat de volgende goederen:
a. alle rechten op de handelsnaam/namen van verkoper, te weten:

alle administratie en boekhouding voor zover betrekking hebbende op de overgedra-
gen goederen, schulden en rechtsverhoudingen;

–

– alle rechten op merken, octrooien, auteursrechten en overige intellectuele eigendom-
men, waaronder met name: ........................;

– etc.
b. registergoederen
c. aandelen in besloten vennootschappen
De onderneming omvat de volgende schulden:
a. hypothecaire schulden
b. overige langlopende schulden
c. kortlopende schulden, etc.
De onderneming omvat de volgende rechtsverhoudingen:
a. huurovereenkomsten
b. rekening-courantverhoudingen met banken
c. leveranciersovereenkomsten
d. afnameovereenkomsten
e. licenties
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garantieverplichtingenf.
g. arbeidsovereenkomsten, etc.

3. Bekendheid ondernemingsvermogen
De bedoelde goederen, schulden en rechtsverhoudingen zijn aan partijen volledig bekend.
Zij verlangen daarvan geen andere specificatie en zien derhalve af van het opmaken van
inventarisatielijsten casu quo lijsten van crediteuren en/of debiteuren

4. Leveringshandeling
a. Verkoper verklaart bij deze de onderneming te leveren aan koper die verklaart de levering

aan hem aan te nemen.
b. Voor zover met betrekking tot de werking van de overdracht en levering van de onder-

neming jegens derden nog enige rechtshandelingen nodig of gewenst zou zijn, verleent
verkoper koper onherroepelijk volmacht om die rechtshandeling te verrichten en alle
daartoe nodige akten te tekenen, daaronder in het bijzonder begrepen de mededeling
aan degene(n) tegen wie de desbetreffende rechten moeten worden uitgeoefend.

c. De koper verplicht zich onverwijld na de overdracht en levering van de onderneming
tot inschrijving in het Handelsregister als rechthebbende van de onderneming. De koper
verleent verkoper onherroepelijk volmacht om die rechtshandelingen te verrichten ter
inschrijving van de koper in het Handelsregister als rechthebbende van de onderneming.

d. De verkoper is gehouden zich te onthouden van concurrerende activiteiten.
e. De verkoper is gehouden medewerking te verlenen aan de introductie van de verkoper

als rechthebbende van de ondernemer.

1 Het model is afkomstig uit de Modellen voor de rechtspraktijk. Mijn model is een aangepaste versie van
het model van de hand van Verstappen dat nog uitgaat van de stuksgewijze overdracht van de algemeenheid
van goederen en schulden die tezamen een onderneming vormen. Voor de originele versie van het model
van Verstappen verwijs ik naar de Modellen voor de rechtspraktijk. De omschrijving in de koopovereenkomst
in Model 1 valt uiteen in de rechten en plichten van partijen met betrekking tot het recht op de onderneming
en een opsomming van de activa en passiva die tot de algemeenheid van goederen en schulden behoren.
Vergelijk § 126 lid 1 UmwG. Zie in het bijzonder onder 9 van dat lid: ‘die genau Bezeichnung und Aufteilung
der Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens, die an jeden der übernehmende Rechtsträger übertragen
werden, sowie der übergehenden Betriebe und Betriebsteile under Zuordnung zu den übernehmenden
Rechtsträger.’ Vergelijk ook artikel 12:93 § 2 Wet Vennootschappen: ‘Wanneer de inbreng van een alge-
meenheid wordt gedaan ten voordele van verscheidene vennootschappen, of bij inbreng van een bedrijfstak,
wordt in het voorstel van inbreng omschreven en nader gepreciseerd op welke wijze de vermogensonder-
delen van de vennootschap die de inbreng doet, worden verdeeld.’
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