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De plaats van het personenvennootschapsrecht in de struc-
tuur van het ondernemingsrecht 
 
 
Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers1 

 
 
1 Inleiding: herziening van het Nederlandse ondernemingsrecht en de          
        plaats daarin van het Wetsvoorstel 28 748 tot vaststelling van titel 7.13      
        (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek 
 
1.1 In de NBW-opzet vervalt het onderscheid tussen burgerlijk en handelsrecht. 
Verscheidene rechtsvormen voor een onderneming kregen hun plaats in Boek 2 
BW, daaronder de vroeger als handelsvennootschappen aangeduide BV en NV. Het 
Wetsvoorstel 28 748 (hierna: ‘Wv’) strekt ertoe de regeling van de burgerlijke 
maatschap en de handelsvennootschappen (vof en CV) in een nieuwe regeling 
bijeen te brengen. Het onderscheid tussen beroepsmaatschap en ‘bedrijfsvormen’ 
vervalt. Vormden alle handelsvennootschappen, d.w.z. rechtsvormen voor een 
onderneming, een samenhangend geheel in het WvK, het Wv brengt deze niet 
opnieuw bij elkaar. Wij zullen zien dat de intussen door het scherpe onderscheid 
tussen de Boek 2-rechtspersonen en de maatschap (bijzondere overeenkomst) 
ontstane afstand zelfs groter wordt. Herstel van die samenhang, waarvoor ik vaak 
heb gepleit,2 is nauwelijks onderwerp van discussie en ook de reacties op het Wv 
richten zich meer op deelonderwerpen dan op (het belang van) de structurele sa-
menhang met de andere delen van ons ondernemingsrecht, meer in het bijzonder de 
onderneming als zodanig in het privaatrecht en het BV- en NV-recht. Toch blijft dit 
onderwerp van groot belang. Andere landen binnen en buiten de EU gingen wel 
over tot bredere herzieningen van hun ondernemingsrecht. Nederland met zijn 
kwetsbare open economie kan en moet niet achterblijven en zal zijn concurrentie-
positie moeten versterken, niet slechts uit welbegrepen eigenbelang maar ook om 

                                                        
1  Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers is hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Tilburg. 
2  Herziening van het Nederlandse ondernemingsrecht, WPNR 6505 (2002), p. 683-692; Reorganisaties 

van vennootschappen en rechtspersonen, WPNR 6276 (1997, p. 437-443); Uitbreiding juridische fusie 
en (af) splitsing, WPNR 6280 (1997, p. 520-524); Het begrip onderneming in het privaatrecht, in: On-
derneming en overdracht onder algemene titel, Preadviezen Vereeniging Handelsrecht (2002) samen 
met L.C.A. Verstappen; Pitlo/Raaijmakers, hfdst 1, 2 en 9. De tekst van deze bijdrage is op deze eer-
dere publicaties gebaseerd. Zie voorts het eindrapport (4 november 2002) van de High Level Expert 
Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe 
o.l.v. Prof. J.W. Winter en de reactie daarop van de Europese Commissie: Actie Plan van 21 mei 2003. 
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zijn bijdrage te leveren aan de stimulering van bedrijvigheid ter uitvoering van de 
Lissabon-verklaring van maart 2000 om binnen 10 jaar ‘to become the most compe-
titive and dynamic knowledge driven economy in the world, capable of sustainable 
growth with more and better jobs and greater social cohesion’. Het Europese SLIM-
project3 illustreert het belang van versterking van de positie van het MKB, maar de 
mogelijkheden die te bereiken door middel van een ‘Europees’ ondernemingsrecht 
zijn (te) beperkt.4 Daarom blijft dit een taak van de Lid-Staten. De aandacht die het 
ondernemingsrecht voor het MKB en de dienstensector krijgt, lijkt echter omge-
keerd evenredig aan het belang die dat deel van het bedrijfsleven heeft voor onze 
economie.Te weinig aandacht is er nog voor de gevolgen die de uitspraken van het 
Europese Hof van Justitie over de vrijheid van vestiging zullen hebben voor de 
‘jurisdictionele’ concurrentiestrijd tussen de Lid-Staten;5 ik doel onder meer op de 
Centros-, Überseering- en Inspire Art-beslissingen,6 maar ook op de door de High 
Level Expert Group (o.l.v. Jaap Winter) voorgestelde koerswijziging in het Europe-
se ondernemingsrecht. Niet minder van belang voor onze concurrentiepositie zijn 
de snelle en ingrijpende veranderingen in het Amerikaanse recht. Als wij de Lissa-
bon-ambities serieus blijven nemen, zullen wij onze vorderingen in elk geval aan 
die economie moeten blijven afmeten en intussen niet de opkomende markten in het 
Verre Oosten en Oost-Europa uit het oog moeten verliezen.Verbetering van het 
Nederlandse ondernemingsklimaat vergt een bredere en samenhangende oriëntatie 
op knelpunten voor starters, MKB- en dienstenondernemingen, eenmanszaken en 
persoonsgebonden BV’s, zelfstandigen zonderpersoneel, samenwerkingsverbanden, 
familiebedrijven, bedrijfsreorganisaties (ook in het insolventierecht), belasting- en 
sociale verzekerings- en pensioenbegrippen alsmede knelpunten in het erf- en 
huwelijksgoederenrecht.7 Het privaatrechtelijke ondernemingsrecht dient daarvoor 
de basis te bieden. 
 

                                                        
3  Zie o.m. Mededeling van de Commissie  inzake Overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen, 

Pb nr. C 93 (28 maart 1998); Vgl. ook het 2e Rapport van de High Level Experts Group on Company 
Law, in fine.  

4  Gregor Bachmann, Grundtendenzen der Reform geschlossener Gesellschaften in Europa, ZGR 2001, p. 
351-384, i.h.b. paragraaf IV. Van belang is wel de federalisering van openbaarmakingsregels en de 
opzet van een Europees Handelsregister.  

5  Zie bijv. de Company Law Reform in het Verenigd Koninkrijk: Final Report, The Company in a 
Modern Economy, (www.dti.gov.uk/cld/review.htm.).   

6  Zie HvJ EG 9 september 1999, NJ 2000, 48 (Centros),  HvJ EG 5 november 2002, NJ 2003, 58 
(Überseering) en HvJ EG 30 september 2003, C-167/01 (Inspire Art). Zie J.N. Schutte-Veenstra, On-
dernemingsrecht 2002, p.528-532; AA 2003, p. 379-385. 

7  Men denke aan het begrippen als ‘ondernemer’, ‘onderneming’, ‘lichaam’ en ‘rechtspersoon’ en 
‘zelfstandige’, ook in het belastinggrecht: P.H.J. Essers, Enkele fiscale aspecten van het Wetsvoorstel 
‘Vaststelling van Titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek’, WPNR (2003), p. 259-266. 
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1.2 Het is dan ook bepaald verheugend dat de regering bij de presentatie van de 
begroting in september 2003 aankondigde stappen te zullen ondernemen naar een 
herziening van het ondernemingsrecht en meer in het bijzonder ook tot vereenvou-
diging en flexibilisering van het BV-recht. Met dit laatste onderwerp is inmiddels 
een werkgroep aan de slag onder leiding van Prof. mr. H.J. de Kluiver.  
De werkgroep zal er niet omheen kunnen zich te bezinnen op de huidige basisstruc-
tuur van de BV, die als quasi-NV nauwelijks ruimte biedt aan een contractueel 
geaarde samenwerking tussen samenwerkende partners, omdat dit volgens velen 
afstuit op de onverenigbaarheid van de rechtscategorieën rechtspersoon en over-
eenkomst. De NBW-opzet was van stond af aan verkeerd omdat zonder noodzaak 
de historische samenhang met het PV-recht werd verbroken, de invloed van de EU-
richtlijnen leidde tot verdere verstarring en die ontwikkeling niet werd gecorrigeerd 
doordat vernieuwing van het PV-recht decennia lang is uitgesteld. Elders is die 
samenhang hersteld, bij ons werkt de kunstmatige scheiding nog immer door. 

Herstel van de band met de handelsvennootschappen8 kan ook ons systeem 
helderder en flexibeler maken en ook voor ‘corporate governance’-kwesties is dat 
niet zonder belang. Recht en werkelijkheid dienen weer op elkaar aan te sluiten: 
voor joint ventures (beheerst door een onderlinge regeling tot samenwerking) en 
andere aan de persoon van samenwerkende partners gebonden BV’s (‘quasi-vof’).9 
Onnodige regels van dwingend recht, in het bijzonder voor zover die betrekking 
hebben op de interne structuur, zouden moeten worden geschrapt en vele aan de 
EU-richtlijnen ontleende zware regels zouden opnieuw tegen het licht moeten 
worden gehouden. Zo kan een richtpunt ontstaan voor systeem-conforme oplossin-
gen voor de telkens weer nieuwe vragen in de rechtspraktijk. 

De beoogde herziening lijkt, blijkens de aankondiging, verder te reiken, al 
lijkt die wel in moten te worden gehakt. Dat ook het nu bij de Kamer aanhangige 
Wv in die operatie zou worden betrokken, heeft de Minister voor zover mij bekend 
(nog) niet verklaard. Zou dat niet gebeuren, dan is dat om een veelheid van hierna 
uiteen te zetten redenen zeer ernstig te betreuren. Is het richtsnoer voor de herzie-
ning de verbetering van ons ondernemingsklimaat – en iets anders kan het toch 
bezwaarlijk zijn – dan moet het Wv daarin wel worden betrokken vanuit die zelfde 
doelstelling. De ‘technische NBW-exercitie’ die het Wv nu kenmerkt, moet dan 
worden omgebogen en in samenhang met de andere onderwerpen worden behan-
deld. 

Dan gaat het over onder meer: (a) de behoefte aan eenvoudige, juridisch effec-

                                                        
8  Verliezen wij niet uit het oog dat – van de andere zijde redenerend – tot voor kort ook de NV (en BV), 

onmiskenbaar rechtspersoon, werden beschouwd als een bijzondere maatschap. Aldus nog Van der 
Heijden/Van der Grinten, Handboek voor de Naamloze Vennootschap, 7e druk (1962),  nr. 42. Vgl. art. 
15 WvK-oud.  

9  Pitlo/Raaijmakers, nr. 4.10 e.v. 
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tieve en goedkope regels voor ‘eenmans’-ondernemingen waardoor hun financie-
ring en de toegang tot de markt wordt vereenvoudigd en bevorderd, (b) een grotere 
vrijheid in de keuze en inrichting van de rechtsdrager(s) van een onderneming, (c) 
flexibele en efficiënte mogelijkheden voor de reorganisatie van rechtsvormen 
waarbij (d) het behoud van de onderneming wordt vooropgesteld om kapitaalver-
nietiging te voorkomen. Het devies: ‘think small first’ zou ook hier moeten worden 
gehanteerd om niet van boven naar beneden, d.w.z. van ‘groot’ naar ‘klein’, maar 
juist omgekeerd te redeneren. 

Opnieuw stel ik de ‘onderneming’ centraal en bepleit erkenning dat deze een 
eenheid vormt als algemeenheid van goederen en schulden. Dat draagt bij aan een 
aanzienlijke vereenvoudiging bij het denken over en ontwerpen van regels voor 
kwesties van opvolging, overgang en overdracht en ook van andere ‘reorganisaties’ 
(omzetting, fusie, splitsing). Ook – en ik besef dat ik daarmee raak aan de grond-
slag van het Wv – blijf ik van mening dat het Wv zonder goede gronden terugkomt 
op de koers die Meijers en Van der Grinten eerder hadden uitgezet om de rechts-
subjectiviteit eenvoudig te erkennen en de vrijheid van de partners overigens on-
gemoeid te laten. Die keuze vereenvoudigt, zoals wij zullen zien, alle kernpunten 
van het PV-recht. Een rechtsvormonafhankelijk reorganisatie-instrumentarium 
dient de mogelijkheden tot wijziging van rechtsvorm in de levenscyclus van een 
onderneming te versoepelen en te verruimen. 
 
1.3 Herziening van het PV-recht raakt de grondslagen van ons ondernemings-
recht. Het behoort niet in isolement te worden behandeld maar in functie van het 
doel van dit onderdeel van ons recht ruimte en adequate regelingen te bieden voor 
ondernemingen en hun rechtsvormen, niet slechts door conceptualisering van 
juridische patronen, maar ook op basis van onderzoek naar de werkelijke behoeften 
en de praktische werking van ondernemingen. Het Wv kiest m.i. de verkeerde 
invalshoek. Niet een ‘abstracte’ voltooiing van het Nieuw Burgerlijk Wetboek dient 
doelstelling en uitgangspunt te vormen voor een herziening van deze groep van 
ondernemingsvormen, maar de vraag welke behoefte zich in de praktijk van van-
daag vanuit verschillende gezichtshoeken, daaronder niet te vergeten de concurren-
tiepositie van Nederland als vestigingsland voor ondernemingen, voordoet. 

Het Wv is echter opgezet als een bijdrage aan de voltooiing van de architec-
tuur van het NBW. Het ontwerp van de tekentafel wijkt echter zonder gebleken 
noodzaak of behoefte duidelijk af van het eenvoudige en flexibele stelsel dat eerder 
door Van der Grinten werd ontworpen. Hoewel het Wv enkele belangrijke verande-
ringen voorstelt, brengt het ons niet, zoals de MvT (1.1) stelt, ‘een fundamentele 
herziening die resulteert in een moderne en voor de praktijk bruikbare regeling van 
de personenvennootschappen’. Veeleer verwijdert het Wv het PV-recht verder van 
de grondslagen van ons ondernemingsrecht en leidt het allerminst tot de meer in het 
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algemeen wenselijke vereenvoudiging van persoonsgebonden ondernemings- en 
samenwerkingsvormen (joint ventures, MKB-ondernemingen, dienstensector, 
groepsondernemingen). Het levert geen bijdrage aan een grondige en niet voorin-
genomen herziening van het ondernemingsrecht als geheel.  Dat is en blijft voor mij 
niet alleen het vertrek-, maar ook bij voortduring het ijkpunt voor de discussie. Het 
blijft gaan om de regeling van rechtsvormen voor ‘ondernemingen’. Nu aan alle 
kanten het besef groeit dat aan een heroriëntatie niet te ontkomen valt, moeten wij 
ons bezinnen op de fundamenten van en uitgangspunten voor het Nederlandse 
ondernemingsrecht. 

In ons staats- en maatschappelijk bestel is de vrijheid van ondernemen erkend: 
dat burgers door middel van commerciële activiteiten in zelfstandigheid econo-
misch voordeel mogen nastreven, daartoe een onderneming starten en daarmee aan 
het economische verkeer deelnemen en deze te reorganiseren zo vaak als daartoe in 
de levenscyclus van een onderneming aanleiding is. Hierbij gaat het niet slechts om 
een passieve erkenning van die vrijheden. Zowel het Nederlandse als Europese 
overheidsbeleid is gericht op actieve bevordering van bedrijvigheid, maar dat 
daarbij ook het ondernemingsrecht in het beleid moet worden betrokken, bleek tot 
voor zeer kort niet uit de agenda. Het spreekt hier voor zich dat de zo even bedoel-
de grondrechtelijke ondernemingsvrijheid net zomin als bij andere grondrechten, 
een algemene vrijbrief biedt voor ondernemers. Reeds de eisen van een ordelijk 
handels- en financieel verkeer stellen daaraan grenzen, in de vorm van een veelheid 
van regels van algemeen burgerrechtelijke aard, insolventierecht, arbeidsrecht, 
belastingrecht, maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid et cetera. Maar 
al die regels laten in de kern onverlet de vrijheid die een ondernemer heeft ‘zijn’ 
onderneming in te richten als hem het meest efficiënt en verkieslijk voorkomt. Dat 
moet ook het uitgangspunt zijn voor de beoogde herziening. 
 
1.4 De huidige verspreiding en versnippering van het ondernemingsrecht in ons 
BW dienen wij niet als gegeven te aanvaarden en dezelfde verkeerde vertrekpunten 
te blijven hanteren die in de (te) lange BW-codificatie zijn gekozen maar, veelal 
onopgemerkt, geheel zijn achterhaald. Ook bij de openbare vennootschap is dat het 
geval. Zij is tegelijk overeenkomst, gemeenschap, rechtsdrager, onderneming en 
rechtspersoon, waardoor zij direct is verbonden met de Boeken 7, 3 en 2 van het 
BW. Maar deels geldt dat ook voor de eenmans- en quasi-vof-BV. Daarom dienen 
PV’s en persoonsgebonden BV’s op elkaar te worden gericht en niet verder uiteen 
te worden gedreven door een oriëntatie op enerzijds overeenkomst (Boek 7) en 
anderzijds op de als instituut opgevatte NV. Een hercodificatie van ondernemings-
recht binnen Boek 2 past mogelijk het best in het systeem, zij het dat daar niet 
slechts ondernemingen hun behandeling vinden, maar ook publiekrechtelijke 
organisaties (art. 2:1) en kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen (art. 
2:2). Dat blijft nogal vreemd en er is weinig bezwaar om die regels over te brengen 
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naar Boek 1. Voorts zou niet de vereniging (van velen) als basismodel voor de 
rechtsvormen van Boek 2 moeten gelden en daarom zou deze, tezamen met de 
stichting, naar het eind van Boek 2 kunnen worden verplaatst. De enkelvoudige 
onderneming zou dan, ongeacht de rechtsvorm van de ondernemer, het vertrekpunt 
kunnen zijn. Basismodel voor op samenwerking berustende ondernemingsvormen 
zou ‘vennootschap’ dienen te zijn.10 Net als in deze laatste zouden de definities en 
gemeenschappelijke regels voorop kunnen worden gesteld (waartoe onze huidige 
algemene bepalingen grondig moeten worden herzien) en voorts kunnen worden 
bepaald welke rechtsvormen in elk geval als rechtspersoon worden aangemerkt 
(vgl. art. 2:3 BW) en tot slot de eenvoudige vennootschap als ‘rest-figuur’ (ge-
meenschap) kunnen worden aangemerkt. Afzonderlijk kunnen dan worden geregeld 
de openbare vennootschap, de openbare beroepsmaatschap, de commanditaire 
vennootschap (mogelijk ook op aandelen), het EESV, de eenvoudige vennootschap, 
de persoonsgebonden BV (‘PBV’), de BV, de NV, de SE, de coöperatie, de ECV, 
de onderlinge waarborgmaatschappij, de vereniging en de stichting (met bijzondere 
regels voor de nijvere varianten daarvan). Andere ondernemings- en samenwer-
kingsvormen zoals de rederij en de vereniging van appartementseigenaren behou-
den, gelet op de nauwe verbondenheid met de materie in het kader waarvan zij hun 
regeling vinden, hun huidige plaats. Uit de algemene regeling van geschillen en 
enquête (Titel 8) kan de geschillenregeling worden toegespitst op persoonsgebon-
den ondernemingen en in de regeling daarvan zelf worden opgenomen. Titel 7 
(fusie en splitsing) dient te worden verruimd en verbreed als hierboven aangegeven. 
Wat Titel 9 (jaarrekening) betreft moet worden nagegaan of de werking daarvan 
voor (bepaalde) persoonsgebonden buiten werking kan blijven respectievelijk kan 
worden gesteld. Het alternatief is om het gehele ondernemingsrecht in een afzon-
derlijke wet op te nemen naar het Belgische voorbeeld. 
 
1.5 Voor de door mij bepleite heroriëntatie op de basisvragen zal ik de lezer mee 
terug moeten nemen naar de ontstaansgeschiedenis van het ondernemingsrecht in 
de opzet en voortgang van de NBW-codificatie. Het is al bijna oud-vaderlands recht 
geworden en daarom in de ogen van velen al niet meer zo erg relevant. Voor het 
vinden van een juiste basis voor een brede vernieuwing van ons ondernemingsrecht 
is het noodzakelijk te bezien hoe de gekozen opzet van het Wv moet worden ge-
plaatst in het geheel van keuzes die eerder in de opbouw van het Nieuw Burgerlijk 
Wetboek zijn gemaakt. Dan blijkt enerzijds dat en hoe de samenhang die deze 
onderwerpen van oudsher vertoonden is verbroken, anderzijds dat een herstel 
daarvan in het vooruitzicht werd gesteld onder de gemeenschappelijke noemer van 
‘rechtspersonen’. Een korte beschrijving van de ontwikkeling van het voorgestelde 

                                                        
10  Zoals in het Duitse Gesellschafts-recht (Par. 705 e.v. BGB), op andere wijze ook in het Zwitserse ZGB 

en in de nieuwe Belgische Wet Vennootschappen. 
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PV-recht kan daarom niet worden gemist om inzicht te krijgen in de keuzes die de 
Minister thans heeft gemaakt en de gronden waarop hij die deed berusten. Die 
analyse is niet minder onontbeerlijk voor de in het vooruitzicht gestelde herziening 
van het ondernemingsrecht. 
  
 
2 Korte aanduiding van de personenvennootschappen als ondernemings- 

vormen naar huidig recht en volgens de opzet van het Wv 
 
2.1 Het Wv strekt ertoe het huidige PV-recht in een nieuwe titel 7.13 BW bijeen 
te brengen ter vervanging van de huidige regeling van de maatschap in titel 7.13A 
en de handelsvennootschappen van het WvK. Het gaat dan om de burgerlijke 
maatschap (artt. 7A:1655-1688 jo titel 3.7 BW) voor de gemeenschappelijke 
uitoefening van een beroep, de vennootschap onder firma (‘vof’) (artt. 15-34 WvK) 
voor de uitoefening van een bedrijf  onder gemeenschappelijke naam, de comman-
ditaire vennootschap (‘CV’) (artt. 19-21 WvK), waarin een of meer commanditaire 
vennoten bij wege van geldschieting deelnemen. De handelsvennootschappen en 
openbare maatschappen zijn tezelfdertijd (a) rechtsvormen van een onderneming 
(in ruime zin) en gebaseerd op het in ons recht geldende beginsel van associatie- en 
ondernemingsvrijheid, (b) een (niet wederkerige) associatieovereenkomst waarvoor 
diezelfde beginselen van autonomie gelden, (c) gebonden gemeenschap van een 
onderneming en (d) door de rechtspraak erkend als zelfstandig rechtsdrager hoewel 
niet uitdrukkelijk ook als rechtspersoon. 
 
2.2 In het Wv wordt voorgesteld de regeling van de maatschap en de handelsven-
nootschappen, de vof en CV (WvK), welke nu zijn verspreid over Boek 7A, Boek 3 
en het WvK, bijeen te brengen in een nieuwe titel 7.13 BW onder de noemer van 
bijzondere overeenkomst van vennootschap, hoewel deze ondernemingsvorm een 
gebonden gemeenschap blijft en volgens het Wv rechtspersoonlijkheid kan verkrij-
gen. Het huidige onderscheid  tussen openbare vennootschappen voor beroeps- 
respectievelijk  bedrijfsuitoefening verdwijnt bijna geheel. 

Het Wv onderscheidt de personenvennootschappen (hierna: ‘PV’)  in: (a) de 
niet-openbare (stille) vennootschap die wordt aangeduid als ‘maatschap’, (b) de 
openbare vennootschap (‘OV’), (c) en de daarvan in de opzet van het Wv scherp te 
onderscheiden openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (‘OVR’), (d) de 
commanditaire vennootschap die per definitie openbaar is (‘CV’) en (e) de com-
manditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid (‘CVR’). Ook de stille CV is 
‘maatschap’. De CV op aandelen keert niet terug. De rederij blijft ongewijzigd. Een 
nieuwe PV-vorm met beperkte aansprakelijkheid, zoals de Limited Liability Part-
nership, Limited Liability Limited Partnership of Partnerschafgesellschaft wordt 
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niet voorgesteld. Voor een openbare beroepsvennootschap wordt de aansprakelijk-
heid van de ‘maten’ zelfs uitgebreid. Rechtspersoonlijkheid van de OV wordt niet 
erkend, maar kan worden ‘verkregen’. Wel wordt de zelfstandigheid en continuïteit 
van de PV versterkt door de hoofdregel dat bij toe- en uittreding de vennootschap 
wordt voortgezet tussen de overblijvende vennoten. Ik geef een korte aanduiding 
van de voorgestelde ondernemingsvormen. 

De overkoepelende omschrijving die het Wv in art. 7:800 geeft van een over-
eenkomst van vennootschap is ‘de overeenkomst tot samenwerking voor gemeen-
schappelijke rekening van twee of meer personen, de vennoten, welke samenwer-
king is gericht op het behalen van vermogensrechtelijke voordeel ten behoeve van 
alle vennoten door middel van inbreng door ieder van de vennoten’ (art. 7:800). De 
openbare vennootschap (‘OV’) is de vennootschap tot het uitoefenen van een 
beroep of bedrijf, die op een voor derden duidelijk kenbare wijze naar buiten 
optreedt onder een door haar als zodanig gevoerde naam.11 Zij kan zich voordoen 
als ‘openbare vennootschap’  (‘OV’) en als een commanditaire vennootschap 
(‘CV’). Net als de vof vormt de OV een gebonden gemeenschap, heeft zij een 
afgescheiden vermogen en geldt ook voor haar dat zij zelfstandig drager van rech-
ten en verplichtingen is. 

De openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (‘OVR’) is de OV die in 
de overeenkomst van vennootschap heeft bepaald zij rechtspersoon is en die over-
eenkomst heeft doen opnemen in een notariële akte. Zij wordt rechtspersoon met 
ingang van de dag volgend op die waarop zij als zodanig is ingeschreven in het 
Handelsregister (art. 7:802 lid 1). De rechtspersoonlijkheid van een OV wordt dus, 
anders dan Meijers en Van  der Grinten voorstelden, niet erkend, maar wel kan een 
OV deze verkrijgen. 

De commanditaire vennootschap (‘CV’) is de als zodanig optredende openba-
re vennootschap welke naast één (!) of meer gewone vennoten een of meer com-
manditaire vennoten heeft (art. 7:837). Voor haar geldt wat werd opgemerkt voor 
de OV. Ook de CV met slechts één beherend vennoot is een CV en heeft mitsdien 
ook een afgescheiden vermogen. Ook een CV kan rechtspersoonlijkheid verkrijgen 
en wordt dan aangeduid als commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid 
(‘CVR’): art. 7:837 lid 3. 
2.3 Het Wv staat in het teken van de voltooiing van het NBW, niet van bevorde-
ring van de bedrijvigheid of een herziening van het ondernemingsrecht. Toch is ook 
de PV een ondernemingsvorm,  maar in de opzet van het Wv speelt dit nauwelijks 
een rol. In mijn reactie op de Notitie-Maeijer die aan het Wv vooraf ging, bepleitte 

                                                        
11  Tervoort bepleit tot schrapping van het onderscheid beroep/bedrijf, want anders is een vennootschap 

waarin geen beroep of bedrijf wordt uitgeoefend, een stille vennootschap, De nieuwe wettelijke rege-
ling inzake personenvennootschappen, NJB afl. 8, 21 februari 2003, p. 363. 
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ik een bredere aanpak.12 Op de vraag van de Eerste Kamer grondig te reageren op 
mijn eerdere pleidooi in het WPNR13 voor een uitbreiding van (re)organisatiemo-
gelijkheden, antwoordde de Minister toen het Wetsvoorstel 24 702 (splitsing) te 
willen voortzetten en mijn opstellen vooral te zien als ‘een bijdrage tot debat’.14 
Thans merkt de Minister op dat deze in de litteratuur weinig steun ondervonden en 
niet is gebleken dat de praktijk daaraan grote behoefte heeft (MvT, p. 61). Ik kom 
daar op terug, maar merk hier reeds op niet bekend te zijn met onderzoek waarop 
die mededeling berust, terwijl onduidelijk is welk breder perspectief de Minister 
voor ogen heeft met betrekking tot de beoogde herziening, een zorg die ik ook 
bespeur in het advies van de Raad van State bij het Wv. Hieronder zal ik betogen 
dat en waarom een breder beleidskader onontbeerlijk is. Het debat moet worden 
hervat. 

Van cruciale betekenis voor de beoordeling van het Wv is dat tot dusver een 
dergelijk kader ontbreekt en zeker niet gegeven is in de huidige opzet van het BW. 
Het Wv bouwt op enkele kernonderdelen niet voort op de in de totstandkoming van 
het Nieuw BW afgebroken ontwikkeling van het privaatrechtelijke begrip onder-
neming als zodanig. Het verbreekt veeleer de systematische en historische samen-
hang met andere ondernemingsvormen, in het bijzonder die van Boek 2. Dit terwijl 
eindelijk wordt toegegeven aan de behoefte van de praktijk om in elk geval het BV-
recht te herzien en dat er welhaast zeker toe zal leiden dat meer ruimte zal ontstaan 
voor contractuele afspraken tussen de in een BV samenwerkende partners. Dat zal 
de kunstmatige en voor de praktijk moeilijk te begrijpen en inefficiënte scheiding 
tussen de samenwerkingsvormen van het PV- en BV/NV-recht ongedaan maken. 
Om te voorkomen dat het Wv zich tezelfdertijd opnieuw afwendt van de praktijk en 
weer nieuwe scheidsmuren optrekt, zal die samenhang opnieuw in het centrum van 
het debat moeten worden geplaatst. Niet uit enige theoretische behoefte aan een 
fraai geconstrueerd juridisch bouwwerk, ook al is ook dit voor de verdere ontwik-
keling bepaald van groot belang, maar vooral vanuit de behoeft aan een op de 
ondernemingspraktijk aansluitende regeling van nauw aan elkaar verwante rechts-
                                                        
12  Raaijmakers, Persoonsgebonden samenwerkingsvormen en de ‘onderneming’ in het privaatrecht, in:  

Personenvennnootschap en ‘onderneming’, reeks Center for Company Law (1999), p. 1-40; zie ook 
mijn : Reorganisaties van vennootschappen en rechtspersonen: omzetting, fusie en (af)splitsing, 
WPNR 6276 (1997, p. 437-443); Uitbreiding juridische fusie en (af)splitsing, WPNR 6280 (1997, p. 
520-524); zie ook ‘Besloten’vennootschappen: quasi-NV of quasi-vof?, AA 1994, p. 340-348; Het be-
grip onderneming in het privaatrecht, in: Onderneming en overdracht onder algemene titel, preadvie-
zen Vereeniging Handelsrecht (2002) tezamen met L.C.A. Verstappen en Pitlo/Raaijmakers, Vennoot-
schaps- en rechtspersonenrecht (2000), hoofdstukken 1, 2, 4 en 9, waarnaar ik hieronder ter bekorting 
van mijn betoog wat vaker zal verwijzen.  

13  Zie noot 12. 
14  Kamerstukken 24 702, Eerste Kamer, VV en MvA; zie ook de bijdrage van het kamerlid Holdijk 

tijdens de mondelinge behandeling die uitvoerig op mijn betoog inging. Zie Maeijer, Wetsgeschiede-
nis, Xm 
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vormen die (samenwerkende) ondernemers ten dienste staan bij de inrichting van 
hun onderneming. De vrijheid van ondernemen en van de keuze van een geschikte 
ondernemingsvorm, zo goed als van een reorganisatie daarvan staan daarbij voorop. 
  
 
3 De keuzes die aan het wetsvoorstel ten grondslag liggen: voorgeschiedenis 

van titel 7.13 (structuur en opzet van het wettelijke systeem) 
 
3.1 Een belangrijke oorzaak van het ontbreken van een samenhangend basispa-
troon van ondernemingsrecht is gelegen in de gebrekkige en versplinterde wijze 
waarop dit rechtsgebied is behandeld in de zeer langdurige en stapsgewijze tot-
standkoming van ons Nieuwe BW en de exogene factoren die daar ‘zijwaarts’ op 
van invloed waren. Het ondernemingsrecht kreeg daardoor een hybride karakter en 
het Wv lijkt dit slechts te versterken. De handelsvennootschappen (vof, CV, NV en 
later de BV) waren alle loten aan dezelfde maatschapstam. Bij de invoering van 
Boek werd die samenhang verbroken, maar de verbinding zou worden hersteld 
doordat de openbare vennootschap als rechtspersoon zou worden erkend. Het Wv 
versterkt de scheiding, ook ten opzichte van de contractueel geaarde BV-vorm. Ik 
wil dit nader toelichten door de ontwikkeling te schetsen die ons heeft geleid naar 
het punt waar wij nu staan. 
    
3.2 De personenvennootschappen in de opzet van het (Ontwerp) Nieuw               
BW; hun verhouding tot in het bijzonder de kapitaalvennootschappen (NV en BV) 
zoals thans geregeld in Boek 2 BW 
 
3.2.1 Gesteld voor de keuze waar en hoe de personenvennootschappen in het NBW 
moesten worden geregeld koos Meijers ervoor vast te houden aan de indeling van 
de Code Napoleon door onderbrenging in Boek 7 (bijzondere overeenkomsten). De 
scheiding tussen burgerlijk en handelsrecht was al eerder losgelaten met de Wet van 
1935. Art. 15 WvK-oud werkte als een schakelbepaling tussen de burgerlijke 
maatschap en de handelsvennootschappen. Om die reden werden niet alleen de 
vennootschap onder firma (vof), de commanditaire vennootschap (CV), de toen nog 
bestaande commanditaire vennootschap op aandelen (CvoA), maar – let wel –  ook 
de NV aangemerkt als species van het genus burgerlijke maatschap en daarmede als 
een op overeenkomst berustende samenwerking tussen de vennoten. Voor de grote 
beurs-NV werd die kwalificatie allengs als problematisch ervaren: in een NV met 
sterk gespreid kapitaal bestaat tussen beleggers onderling een rechtsbetrekking die, 
zeker naar de toen bestaande inzichten, niet en al zeker niet zonder meer als ‘sa-
menwerkingsovereenkomst’ was aan te merken. Sterk met dit aspect verwant was 
                                                        

66-79. 
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de idee van de bestuursautonomie: in een grote NV heeft de AvA niet de bevoegd-
heid aan het bestuur (bindende) instructies te geven. Het Forumbank-arrest werd 
toegejuicht omdat de Hoge Raad het ‘eigen recht’ van de bestuurders had erkend.15 
De NV maakte zich, zo werd dit nader uitgelegd, los van haar ‘vennoten’, de 
aandeelhouders-beleggers.16 Het is, meen ik, mede tegen deze achtergrond dat men 
de keuze moet begrijpen om de NV op te nemen in Boek 2 BW als een ‘universitas 
personarum’: een vereniging van velen waarbinnen de rechtsbetrekking tussen de 
leden niet wordt aangemerkt als te berusten op een (wederkerige) overeenkomst. 
Opmerkelijk is dat inmiddels in het corporate governance-debat dat toen ontwik-
kelde beeld weer ter discussie staat. 
 
3.2.2 In de literatuur was de rechtspraak van de Hoge Raad met betrekking tot (het 
afgescheiden vermogen van) de PV, meer in het bijzonder de vof en de CV, al 
langer zo uitgelegd dat ook deze moest worden aangemerkt als rechtspersoon.17 Dit 
begrip had toen nog niet de sacrale lading die er na invoering van Boek 2 aan is 
gegeven, maar bracht slechts tot uitdrukking dat het vermogen van een openbare 
PV bestond uit ‘eigen’ rechten en verplichtingen, althans dat haar verplichtingen 
konden worden verhaald op het vermogen van de vennootschap met – zie Boescho-
ten/Besier18 – verhaalspreferentie voor de zaakscrediteuren. Er ontstond aldus, 
zoals ik dat in navolging van de Duitse litteratuur, heb genoemd een ‘zelfstandig 
rechtsdrager’.19 

Meijers volgde die lijn: art. 2.1.3 ONBW erkende de openbare vennootschap 
als rechtspersoon. Maar hij bleef scherp onderscheiden tussen de contractuele PV 
‘die gedurende haar ganse bestaan werd beheerst door de overeenkomst van ven-
nootschap’ en de institutionele kapitaalvennootschappen (rechtspersonen) waarbij 
enige overeenkomst tussen de oprichters door en met de oprichting van de NV zou 
zijn uitgewerkt. Aldus verwarde hij m.i. zonder duidelijke noodzaak of behoefte de 
interne structuur van de ondernemingsorganisatie met de uitwendige verschijning 
daarvan en de rechtsbetrekking tot derden die met de vennootschap hadden gehan-
deld. 

Hield art. 15 WvK-oud de onderscheiden vennootschapsvormen bijeen door 
ook de NV (en later de BV) als bijzondere vormen van ‘vennootschap’ aan te 
merken, hoewel de NV onbetwist als rechtspersoon werd aangemerkt, art. 2.1.3 

                                                        
15  Aldus J.H. Beekhuis in zijn AA-noot onder het arrest: HR 21 januari 1955, NJ 1959,43; in gelijke zin  

ook H.J. Hijmans van den Bergh in diens noot NJ-noot en de PG Langemeijer in zijn conclusie voor 
het arrest. 

16  Vgl. F.J.W. Lowensteyn, Wezen en bevoegdheid van het bestuur van de vereniging en de naamloze 
vennootschap, diss. UvA (1959). 

17  Aldus onder meer: Paul Scholten in zijn noot onder HR 14 april 1927, NJ 1927,761.  
18  HR 26 november 1897, W 7047. 
19  Vgl Pitlo/Raaijmakers, nr. 2.38. 
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ONBW deed het omgekeerde. De bepaling bestendigde de band tussen de openbare 
vennootschap en de NV (en BV) door beide nu wel als rechtspersoon, maar de 
laatste niet langer meer als vennootschap, d.w.z. een contractuele samenwerkings-
vorm voor een onderneming aan te merken. Met de ‘institutionalisering’ van de NV 
en de korte tijd later als ‘quasi-NV’ ingevoerde BV-vorm werd dit versterkt, ook 
voor de BV, al paste dit, zoals thans  wordt erkend,20 niet bij de persoonsgebonden 
BV. 

Toen in 1976 Boek 2 BW in werking trad was daar in 1970/1971 een zeer in-
grijpende herziening van ons gehele vennootschapsrecht aan vooraf gegaan, zij het 
niet van het PV-recht, dat in de verbrokkelde opbouw en invoering van het NBW 
‘nog niet aan de beurt kwam’.21 Al die herzieningen, waaronder de invoering van 
de structuurregeling, versterkten het institutionele karakter van de rechtspersonen 
van Boek 2 (en daarmede ook van het begrip ‘rechtspersoon’ zelf). Bijgevolg startte 
de toen geïntroduceerde BV onder het verkeerde gesternte, want zelfs deze werd 
door de institutionele opvatting geïnfecteerd. Contract en rechtspersoon zouden 
onverenigbare rechtscategorieën zijn. 

Art. 2.1.3 ONBW werd niet ingevoerd, zodat de vraag of de openbare ven-
nootschap ook door de wet als rechtspersoon werd erkend, niet, althans toen nog 
niet door de wetgever werd beantwoord. Werd aldus de door die bepaling beoogde 
eenheid tussen personen- en kapitaalvennootschappen (nog) niet gerealiseerd, 
achteraf bezien is destijds te weinig onderkend welke ingrijpende conceptuele 
gevolgen ook de schrapping van art. 15 WvK-oud zou (gaan) hebben in het bijzon-
der voor het onderscheid tussen interne organisatie en de externe betrekkingen van 
de vennootschap als ondernemingsvorm. De wijziging van die schakelbepaling 
verbrak immers de historische en conceptuele banden tussen in het bijzonder de vof 
en de NV en BV; de laatste werden niet meer als bijzondere vormen van maatschap 
(vennootschap) aangemerkt. 

Voor de BV komen wij daar op terug, maar ook voor de NV (ook de beurs-
NV) lijkt het sterk institutionele karakter met de daarmee verbonden idee van een 
vergaande bestuursautonomie op verschillende wijzen aan herijking toe. Ik denk 
hierbij niet alleen aan de kort geleden door de Minister van Justitie in het vooruit-
zicht gestelde discussie over de toekomst van de structuurregeling, maar ook aan de 
verschuivingen die reeds zijn opgetreden door aanvaarding van het wetsvoorstel tot 

                                                        
20  Zie reeds de kritische opmerkingen in mijn dissertatie Joint Ventures (1976), verdedigd binnen twee 

maanden na inwerkingtreding van Boek 2 BW; vgl. p. 85 e.v. en 122 e.v. en mijn oratie, Rechtsperso-
nen tussen contract en instituut (1987).  

21  Waarbij aangetekend zij dat in 1972 het voorontwerp van Boek 7 werd gepubliceerd, waarin ook een 
ontwerp voor Titel 7.13 was opgenomen van de hand van Van der Grinten. Het was daarom – achteraf 
bezien – mogelijk geweest vrij snel en in samenhang met Boek 2 ook dit onderwerp bij ‘voortrein’ te 
regelen. Zie o.m. de preadviezen voor de Vereeniging Handelsrecht (1974) van de hand van P. van 
Schilfgaarde en A.G. van Solinge. 
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wijziging van de structuurregeling en niet minder aan de verdere druk die de Ta-
baksblat Code uitoefent op het model van de zo lang door zeer velen aangehangen 
leer van de bestuursautonomie. 
 
3.2.3 Meijers kwam bij leven niet meer toe aan een ontwerp voor titel 7.13, al hield 
zijn ontwerp voor Boek 2 op enkele plaatsen al wel rekening met het nieuwe PV-
recht, ook voor de omzetting van een vof in een NV (BV). Het eerste ontwerp voor 
titel 7.13 (1972) werd opgesteld door Van der Grinten.22 Deze hield vast aan de 
door Meijers gekozen lijn: (a) de PV werd geregeld als bijzondere overeenkomst in 
Boek 7, (b) de openbare vennootschap werd erkend als rechtspersoon (art. 7.13.1.2 
lid 2 ONBW), (c) het verschil tussen handels- en burgerlijke vennootschap bleef 
bestaan (art. 7.13.1.1 jo. artt. 7.13.2.1 en 7.13.3.1 ONBW), (d) de algemene bepa-
lingen van Boek 2 werden niet toepasselijk verklaard op de openbare vennoot-
schap/rechtspersoon, (e) titel 7.13 ONBW liet in hoofdzaak de partijautonomie in 
stand en bevatte daarom vooral regelend recht. Hoewel toen de discussie over 
invoering van Boek 2 nog gaande was, heeft dit niet geleid tot een gezamenlijke 
behandeling. Praktijk en theorie hadden de handen vol aan de invoering van het 
sterk gewijzigde kapitaalvennootschapsrecht: de nieuwe structuurregeling voor 
‘grote’ ondernemingen, de nieuwe Wet op de Jaarrekening, het uitgebreide enquête-
recht, invoering van de BV en een nieuwe Wet op de Ondernemingsraden. 

In de aanloop naar de consolidatie van deze nieuwe wetgeving in het nieuwe 
Boek 2 (1976) heeft het PV-recht geen rol van betekenis gespeeld en is ook nauwe-
lijks aandacht besteed aan herziening van het overhaast ingevoerde23 nieuwe BV-
recht. Na enkele aanpassingen van ondergeschikte aard in de aanpassingswet NBW 
(1992) herleeft de discussie over het personenvennootschapsrecht pas weer in 1998, 
ruim 40 jaar nadat Meijers zijn NBW-opdracht kreeg en ruim 20 jaar na inwerking-
treding van Boek 2. Maeijer kreeg de opdracht een nieuw ontwerp voor te bereiden. 
In 1998 publiceerde hij een Notitie24 met enkele vraagpunten: (a) of de openbare 
vennootschap rechtspersoonlijkheid dient te worden verleend, (b) of een bijzondere 
                                                        
22  Zie diens voorstel van 1972 (Groene Boeken), Titel 7.13, p. 317-320 en de Toelichting, p. 1084-1114, 

waarover de belangwekkende preadviezen ‘De vennootschap naar komend BW’ voor de Vereeniging 
Handelsrecht (1974) van P. van Schilfgaarde en A.G. van Solinge; vgl J.M.M. Maeijer, Vennootschap, 
in Bijzonder NJB-nummer ‘Bijzondere contracten’ (1973), p.85-107. 

23  De Eerste richtlijn bracht voor Nederland, dat met zijn zeer flexibele NV-recht nimmer de behoefte 
had gevoeld aan een ‘besloten’ (GmbH-achtige) kapitaalvennootschap, met zich mee dat (toen nog) 
ook ‘besloten’ NV’s hun jaarrekening zouden moeten gaan publiceren. Om dat effect te voorkomen is 
de BV-vorm toen in het leven geroepen. Op zeer grote schaal zijn toen ‘besloten’ NV’s omgezet in een 
BV. Het pleidooi van F.J.W. Löwensteyn, De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, preadvies 
NVvR (1970)  voor een werkelijk ‘besloten’ rechtsvorm werd niet gevolgd.  

24  ‘Vraagpunten en adviezen over titel 13 van Boek 7 inzake de personenvennootschappen’, besproken in 
de Vereeniging Handelsrecht in november 1998; zie T.P. van Duuren, M.L.M. van Kempen, L.L.M. 
Prinsen, M.J.G.C. Raaijmakers en E.P.M. Vermeulen in:  Personenvennootschap en ‘onderneming’, 
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regeling noodzakelijk is voor de aansprakelijkheid van partners in een openbare 
beroepsmaatschap en (c) of de CV op aandelen opnieuw tot leven moest worden 
gebracht. De notitie werd besproken in de Vereeniging Handelsrecht op 6 novem-
ber 1999. Een verdere consultatie omtrent het nieuwe PV-recht vond niet meer 
plaats. Het Wv tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk 
Wetboek werd op 24 december 2002 ingediend bij de Tweede Kamer (kamerstuk-
ken 28 746). 
 
3.3 Verder uiteengroeien van PV- en rechtspersonenrecht 
 
3.3.1 Het gevolg van de langdurige, stapsgewijze en ook versplinterde wijze waarop 
ons NBW tot stand kwam, had voor de ontwikkeling van het ondernemingsrecht het 
schadelijke gevolg dat uiteengroeide wat eeuwenlang in een door de praktijk en 
theorie beproefd stelsel systematisch verbonden was. Toen de scheiding eenmaal 
een feit was, groeiden het PV- en het BV-NV-recht nog verder uiteen.  

Bijna alle latere wetswijzigingen hadden betrekking op het NV/BV-recht. De 
aandacht voor wet- en regelgeving voor ondernemingen concentreerde zich in de 
afgelopen decennia vooral op de NV/BV, beide Boek 2- “rechtspersoon”. Dit leidde 
tot overaccentuering van de “rechtspersoonlijkheid” en daardoor tot “depersonalise-
ring” of “institutionalisering” van ondernemingsvormen, vooral van de BV en NV, 
zelfs in gevallen waar van een splitsing tussen macht en belang, tussen “ownership” 
en “control”, geen sprake was, zoals bij de eenmans-BV of joint venture. Veel inkt 
ging op aan onderwerpen die voorbij gingen aan de rechtswerkelijkheid in besloten 
verhoudingen, zoals bestuurszelfstandigheid en “instructierecht”, terwijl die inmid-
dels zelfs voor “open” NV’s wordt genuanceerd.25 Gevolg was een groeiende 
spanning tussen normering van het ondernemen en de onderneming en van de 
daartoe geadresseerde ondernemer. Zo groeide de afstand tussen de “handelsrechte-
lijke” eenmanszaak en handelsvennootschappen, en de ‘verburgerrechtelijkte’ 
BV/NV. De EU-richtlijnen vroegen veel aandacht en vergrootten die afstand. 
Erkenning van rechtspersoonlijkheid van (openbare) vennootschappen zou de in de 
NBW-opzet (zie art. 3.1.2 ONBW) “verloren” gegane verbinding tussen personen- 
en kapitaalvennootschappen hebben hersteld en een integrale benadering bij ver-
nieuwingen van ons “ondernemingsrecht” hebben bevorderd. Het liep anders. 
 
3.3.2 Die scheiding had ook tot gevolg dat belangrijke vernieuwingen niet (mede) 
werden betrokken op het PV-recht (dat immers alsmaar in de NBW-steigers bleef 
staan). Zonder in detail in te gaan op de zeer vele wijzigingen in het BV- en NV-
recht kunnen de schadelijke gevolgen van deze scheiding in algemene zin kort 
                                                        

reeks Center for Company Law (1999).   
25  Zie reeds mijn “Rechtspersonen tussen contract en instituut” (oratie KUB, 1987, p. 21). 
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worden aangegeven. 
a) De in het NBW aangebrachte scheiding tussen ondernemingsvormen met en 
zonder rechtspersoonlijkheid, berustte reeds op zich op een te sterke accentuering 
van dat verschil. De erkenning van een lichaam als persoon voor het recht accentu-
eerde de opvatting dat het slechts aan de (formele) wetgever was te bepalen of en 
wanneer zulks het geval is en ook voor de vaststelling van dwingendrechtelijke 
regels.  
b) De systematisch opmerkelijke samenvoeging van publiek- en privaatrechtelij-
ke rechtspersonen en kerkgenootschappen is slechts te verklaren vanuit de idee dat, 
ongeacht hun werkelijke structuur en personensubstraat, ‘iets’ rechtens geldt als 
zelfstandig drager van rechten en verplichtingen, althans ‘wat het vermogensrecht 
betreft’ (art. 2:5 BW). 
c) Het voedde de idee dat ‘rechtspersoon’ en ‘overeenkomst’ geheel verschillen-
de en onverenigbare categorieën des rechts waren. Dat spreekt nog wel aan voor 
onze staatsinrichting en voor sommige kerkgenootschappen, maar heeft ons voor 
‘besloten’ samenwerkingsvormen (BV) van het begin af aan op het verkeerde been 
gezet (bijv. aandeelhoudersovereenkomsten versus statuten, bestuursautonomie, 
gedachteloze reflexwerking van NV-rechtelijke bescherming van  kapitaal en 
vermogen, en miskenning van de functionele verschillen van de jaarrekening voor 
beurs- en besloten ondernemingen).  
d) Het EU harmonisatieprogramma was in oorsprong gericht ‘tegen’ Nederland. 
Gevreesd werd, in het bijzonder door Frankrijk, dat Nederland met zijn toen ook 
voor ‘besloten’ en persoonsgebonden vormen nog zeer flexibele NV-recht, het 
meest aantrekkelijke land van vestiging, het Delaware van Europa zou worden. De 
richtlijnen tot harmonisatie van vennootschapsrecht richtten zich in hoofdzaak op 
de NV en werden bovendien sterk beïnvloed door het (toen) nieuwe Duitse Aktien-
gesetz (1965), dat de Publikumsgesellschaft regelde, d.w.z. de AG als rechtsvorm 
voor een onderneming die voor haar financiering een beroep doet op het beleggen-
de publiek. Uit het oog verliezend dat Duitsland zijn GmbH had voor besloten 
ondernemingsvormen en in de nieuwe opzet van Boek 2 de BV behandelend als 
‘quasi-NV’, koos de Nederlandse wetgever, niet het minst in zijn ijver allerlei 
vormen van mis- en oneigenlijk gebruik van BV’s te bestrijden, ervoor die richtlijn-
regels ook op de BV toe te passen. Het institutionele denken ging aldus ook ons 
BV-recht beheersen. 
e) Losmaking van de NV en BV van hun handelsrechtelijke wortels en hun 
eeuwenlange verbondenheid met de handelsvennootschappen en overbrenging  naar 
Boek 2 dat de rechtspersoon en niet langer de samenwerking der vennoten centraal 
stelde, moest wel leiden tot spanningen tussen de rechtswerkelijkheid en ‘the law of 
the books’. En niet minder tot afkalving van concurrentiekracht in de wedijver 
tussen lidstaten om het meest aantrekkelijke ondernemingsrecht. Het recente arrest 
van het HvJ EG inzake Inspire Art (C-167/01) vormt daarvan een niet te miskennen 
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bevestiging. Laat, maar terecht, trekt de Nederlandse regering daaruit nu de conclu-
sies. Maar duidelijk is dat slechts door middel van meer fundamentele koerswijzi-
gingen de trein weer terug op de juiste rails kan worden geplaatst. 
f) De scheiding onttrok ook aan de aandacht dat het steeds ging om onderne-
mings-vormen en dat bepaalde onderwerpen niet slechts voor BV en NV, maar ook 
voor PV’s van groot belang waren, zoals reorganisaties (omzetting, fusie, splitsing, 
inbreng van een gehele onderneming). Het BV-recht groeide aldus alsmaar verder 
weg van de vof in de richting van de NV met alle verstarring en denaturering van 
dien. Zij werd niet een ‘partnership inter sese and a corporation to the rest of the 
world’. 
 
3.3.3 Zo werd bij de vele wijzigingen van het BV-recht vrijwel geen aandacht 
besteed aan algemene ook voor PV’s belangrijke onderwerpen als omzetting, fusie, 
splitsing en onderneming. Dat NV, BV, vof en CV voor inwerkingtreding van Boek 
2 BW alle ‘handelsvennootschappen’ (en maatschap) waren is uit het oog verloren. 
Terwijl toch geleidelijk de opzet van Boek 2 is geërodeerd niet het minst doordat 
Meijers’ leer van de materiële kenmerken is losgelaten en de omzettingsregeling 
van art. 2:18 BW niet meer als correctiemechanisme voor afwijking van rechts-
vorm-‘dwang’ wordt gehanteerd. Boek 2 werd, de publiekrechtelijke rechtsperso-
nen, kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen ten spijt, toch de plaats waar 
belangrijke onderdelen van het ondernemingsrecht werden geregeld. Meijers’ leer 
van de materiële kenmerken is intussen verlaten en de rechtswerkelijkheid van 
ondernemingen trad meer op de voorgrond. De eenmans-BV wordt geleidelijk 
steeds minder op een lijn geplaatst met de beurs-NV met gespreid kapitaal, ook al 
speelt bij beide vormen “control” een centrale rol. Regelingen voor ondernemingen 
die een beroep doen op het beleggend publiek (beurs-NV's en andere) verschuiven 
naar het effectenrecht, de corporate governance-discussie loopt dwars door de 
rechtsvormen heen (al staat ook hier de beurs-NV centraal). Medezeggenschap van 
werknemers vinden we geregeld in de WOR en voor een deel ook in de structuurre-
geling. Het EESV en sinds zeer kort ook de SE krijgen hun plaats als EU-
rechtsvormen. 
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3.3.4 De persoonsgebonden B.V. behoeft grondige herziening om vanuit de huidige 
opzet van Boek 2 BW de functionele gelijksoortigheid van persoonsgebonden en 
door samenwerking gebonden ondernemingen tot uitdrukking te brengen en daar-
mede ook de omzetting en andere reorganisaties te faciliteren, die het Wv slechts 
beperkt toestaat. Het daartoe recentelijk genomen initiatief en de instelling van de 
werkgroep onder leiding van Prof. mr. H.J. de Kluiver is toe te juichen. 

Het rechtspersoonlijke evenbeeld van de eenmans-zaak en vennootschap is de 
persoonsgebonden eenmans-BV, quasi-vof en joint venture.26 De BV is, ondanks 
eerdere pleidooien,27 niet ingevoerd met het oogmerk een aantrekkelijke rechts-
vorm te bieden, doch slechts om ‘besloten’ NV’s toen nog vrij te stellen van publi-
catie van hun jaarrekening. In 1971 werd het BV-statuut vrijwel ‘een op een’ 
overgeschreven van het toen juist vernieuwde NV-recht, hoewel een ‘separation of 
ownership from control’ waarop de NV als (potentiële) beurs-ondernemingsvorm is 
ingericht,28 aan de persoonsgebonden BV volstrekt vreemd is. Als opgemerkt is 
haar band met de handelsvennootschappen verbroken en volgde zij de NV. Jonge 
generaties juristen weten niet beter. 

Nederland loopt achter. Elders zijn rechtsvormen ontwikkeld voor persoons-
gebonden samenwerking in een kapitaalvennootschap waarin het voorrecht van 
beperkte aansprakelijkheid wordt gecombineerd met een grote vrijheid van interne 
organisatie.29 Duitsland deed dat al in 1892 (GmbH), Frankrijk introduceerde de 
Société par Actions Simplifiée, in de VS is de Close Corporation en de Limited 
Liability Corporation30 zeer snel ontwikkeld en wordt vooral de LLC op grote 
schaal toegepast, het VK werkt nog aan hervorming. Het initiatief voor een Europe-
an Private Company gaat m.i. niet ver genoeg nu in het ontwerp te sterk wordt 
vastgehouden aan de systematiek en inhoud van de harmonisatierichtlijnen en 
twijfelachtig is of daaraan wel behoefte aan is.31 In eigen land geven in de recht-
spraak ontwikkelde oplossingen reeds aanleiding tot herijking. 

                                                        
26  Vgl. mijn Joint Ventures (1976) en Rechtsvergelijkende beschouwingen over joint ventures, preadvies 

NVvR (1992); T.P. van Duuren, De joint venture vennootschap, diss UvT (2003) en M. Meinema, 
Dwingend recht voor de besloten vennootschap, diss. UM (2003).  

27  F.J.W. Löwensteyn, De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, preadvies NVvR (1970). 
28  Aldus uitdrukkelijk het Duitse Aktiengesetz. 
29  Zie mijn NVvR-preadvies (1992) en het in noot 12 genoemde Ars Aequi-artikel (1994).  
30  Vgl H. de Groot, Waarom krijgen wij geen LLC?, Ondernemingsrecht 2001, p. 254-261.  
31  Vgl Dietmar Helms, Die Europäische Privatgesellschaft (1998); H.J. de Kluiver en Walter van Gerven 

(red.), The European Private Company? (1995); Bachmann, t.a.p., p.372; en mijn Een Europese BV of 
hervorming van nationaal recht voor ‘besloten’ ondernemingsvormen?, Ondernemingsrecht 2001, p. 
322-327.   
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3.3.5 Ook de herziening van het PV-recht noopt tot vernieuwing van de persoons-
gebonden BV. Openbare vennootschap en persoonsgebonden BV zijn rechtsdrager 
en worden beide gekenmerkt door contractuele persoonsgebondenheid. Hun wette-
lijke regeling dient daarom op elkaar te worden afgestemd en niet verder uit elkaar 
te worden getrokken door de eerste als bijzondere overeenkomst en de tweede als 
quasi-NV te blijven behandelen. Bij de introductie van de BV had de wetgever 
weinig tijd en veel haast, maar nu ontbreekt die druk en kan de wetgever inhoud 
geven aan verbetering van rechtsvormen voor het midden- en kleinbedrijf en daar-
mede de achterstand inlopen die is ontstaan ten opzichte van het buitenland. Wij 
kunnen daarbij denken aan een nieuwe persoonsgebonden BV (‘PBV’) naast de 
huidige BV die dienst kan blijven doen voor ondernemingen met een sterker ge-
spreid personensubstraat (tweede en volgende generatie BV’s) of als springplank 
naar beursintroductie (bijvoorbeeld bij venture capital-financiering). Ik noem 
enkele concrete punten. 

De noodzaak voor openbaarheid van inrichting ontbreekt en daarin schuilt dan 
ook geen rechtvaardiging dat partners die hun vof om welke reden dan ook omzet-
ten32 in een BV daardoor de vrijheid van inrichting van hun samenwerking verlie-
zen en gebonden worden aan dwingendrechtelijke regels die bij hun samenwerking 
te enen male niet passen nu tussen hen geen functionele scheiding van posities past. 
Het dualistische stelsel van AvA en bestuur behoeft heroverweging. De partners 
moeten kunnen afwijken van deze onnodige en door hen vaak niet begrepen en dan 
tot ‘overtreding’ leidende abstractie en net als in een PV kunnen volstaan met één 
orgaan. 

Partners zijn geen ‘derden’ maar geven in hun BV vorm aan hun samenwer-
king als partners. Redelijkheid en billijkheid werken hier in beginsel niet anders 
dan in een PV. Partners moeten niet worden gedwongen hun afspraken in een 
conceptueel ‘verdachte’ sfeer buiten de statuten vorm te geven maar in staat te zijn 
de statuten als organisatie-‘overeenkomst’ in te richten. Daarin moeten zij ook 
strevings-, loyaliteits- en onthoudingsverplichtingen kunnen vastleggen en deze 
afspraken moeten dan ook subjectief kunnen worden uitgelegd.33 Bij de schrapping 
van het departementaal toezicht op de statuten van NV en BV is opnieuw de ‘NV-
lijn’ gevolgd en een herbezinning op de verschillen tussen beide rechtsvormen 
achterwege gebleven. De codificatie van de departementale richtlijnen geldt ook 
voor de BV en bijgevolg zijn wij a merci van het notariaat.34 De vraag is of wij niet 
op andere wijze tot buitenwettelijke standaard-modellen kunnen/moeten geraken.   
Kapitaal- en vermogensbescherming dienen kritisch te worden heroverwogen, ook 

                                                        
32  Iets wat m.i. thans reeds mogelijk is op de wijze als voorzien in art. 2:18 BW; vgl. P.H.J. Essers en 

M.J.G.C. Raaijmakers (noot 12).  
33  Vgl Pitlo/Raaijmakers, nr. 1.95-96. 
34  Zie hierover T.P van Duuren en K. Buijn, Ondernemingsrecht 2002, resp. p. 355 en 264 e.v. 
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het bestaande verbod tot inbreng van arbeid. De RL 2-regels dient te worden ge-
schrapt en ook het minimum-kapitaal behoeft heroverweging, zeker na HvJ EG 
inzake Inspire Art (C-167/01). Het is voor financiering door banken, de beoordeling 
door potentiële wederpartijen, jegens o.d.-schuldeisers of de fiscus niet van noe-
menswaardig belang. Zie ook het tweede Rapport van de High Level Expert Group. 
Schrapping zou dan, indien wij de gewone BV handhaven, gepaard moeten gaan 
met een duidelijke aanduiding van de nieuwe rechtsvorm (PBV?). Bij de uitwerking 
dient ook de herziening van ons insolventierecht te worden betrokken, niet alleen 
ex post-aansprakelijkheid, maar ook ‘early warning’. Zie in dit verband het MDW-
rapport Modernisering Faillissementsrecht35 (verplichte openbaarmaking wanneer 
drie maanden is gemeld onder art. 36 Invorderingswet). Ook van uitkeringsverbo-
den, een verplicht businessplan en (spoedig gedateerde) ‘going concern’-
verklaringen kunnen geen wonderen worden verwacht. Het noopt tot heroverwe-
ging van de grondslag voor de ‘grant of limited liability’.36 

Het interne stelsel van rekening en verantwoording kan worden geharmoni-
seerd met dat voor de PV en onderzocht dient te worden of de zware jaarrekening-
plicht het beoogde resultaat heeft en of de kosten daarvan rechtvaardigt. NB: de VS 
kennen niet een dergelijk stelsel.37 De regeling van geschillen dient te worden 
geharmoniseerd met die voor PV’s. 
 
3.4 Personenvennootschappen als rechtsvorm van een onderneming noopt tot 
duidelijkheid omtrent dat privaatrechtelijke begrip in het Nieuw BW 
 
3.4.1 Een PV is, het blijft in het Wv wat onderbelicht, per definitie rechtsvorm van 
een onderneming. Vaak is zij de voortzetting van een eenmanszaak, zoals bij een 
ouder-kind-opvolging of de inkoop door een of meer partners in een eenmanskan-
toor en ook eindigt een PV vaak weer als eenmanszaak, zoals bij voortzetting door 
het kind na overlijden van de ouder-partner. Ook de aard en inrichting van een 
eenmans-onderneming leiden tot veel vragen, zoals met betrekking tot opvolging, 
continuïteit, belasting- en premieheffing, financiering, waardemaximalisatie, orga-
nisatie, risicobeperking, organisatiekosten, administratieve lasten, behoud van 
zeggenschap en vrijheid tot reorganisatie. Vaak leiden overwegingen van dien aard 
tot een vlucht in de BV en mini-concerns, maar dat dwingt dan, zoals wij zo even 
zagen, de ondernemer wel in het keurslijf van de BV. Het gebruik van zulke hulp-
constructies en de fixatie op Boek 2 leidden ertoe dat de wetgever zich niet heeft 
ingespannen voor een efficiënte regeling van de onderneming als zodanig, ongeacht 
aan wie die toebehoort. Veel vragen zijn niet (duidelijk) beantwoord: is pandrecht 

                                                        
35  Zie par. 3.3.2 Eindrapport MDW-Werkgroep Modernisering Faillissementsrecht (Tweede Fase).  
36  Vgl. ook de High Level Expert Group bracht (tweede rapport) en Bachmann, t.a.p., p. 378 e.v..  
37   Zie ook UK Reform II, 8.41-8.48; vgl Bachmann, t.a.p., p. 363. 
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en/of beslag op een onderneming mogelijk en hoe werkt dan de executie, blijft de 
onderneming als eenheid met de daaraan verbonden goodwill behouden bij over-
gang (erfrecht) of overdracht (koop) behouden, en kan zij als zodanig worden 
geleverd of zien wij haar slechts als een losse verzameling goederen en schulden en 
als dat zo is, hoe behandelen wij dan de goodwill resp. welke verbintenisrechtelijke 
gevolgen  (onthoudingsverplichtingen) vloeien hieruit voort om te voorkomen dat 
de waarde die de koper heeft betaald door de verkoper wordt aangetast? Het zijn 
vragen waarop de huidige wet niet een duidelijk antwoord geeft. Toch is dat zijn 
functie: met erkenning van de ondernemingsvrijheid, te voorzien in adequate 
terugvalregelingen die voor de betrokkenen ook zonder raadpleging van juridisch 
adviseurs voorzien in efficiënte regels. Maar de eenheid die een onderneming is, 
wordt praktisch miskend. De heersende leer ziet haar, in het bijzonder met betrek-
king tot overgang en overdracht, slechts als “losse” optelsom van activa en passiva, 
waarin de plaats van de goodwill onduidelijk is. Het bevordert de vlucht in de BV 
en andere oneigenlijke, onnodige en  kostbare tussenstappen, terwijl voor de onder-
nemer slechts behoud van identiteit en continuïteit van zijn onderneming wordt 
beoogd. De ‘onderneming’ dient daarom het vertrekpunt te zijn voor een efficiënt 
ondernemingsrecht. In mijn Pitlo-bewerking en mijn preadvies voor de Vereeniging 
Handelsrecht (2002) heb ik mijn gedachten over dit onderwerp meer uitvoerig 
uiteengezet en daarom volsta ik hier met een korte samenvatting. 
 
3.4.2 De ondernemer, diens rechtsvorm en diens onderneming zijn te onderscheiden 
begrippen. Ook hier zijn de actief (subject)- en passief (object)-zijde onlosmakelijk 
met elkaar verbonden:38 onderneming vooronderstelt een ondernemer. De onder-
nemer is rechthebbende op de zijn onderneming, “eigenaar”, die deze financiert, 
recht heeft op de opbrengsten, maar ook het risico draagt en die direct of indirect 
leiding geeft aan haar organisatie en werkzaamheden en over haar beschikkings-
macht heeft. 

Daarmee is niet de vraag beantwoord wat een onderneming is. Die vraag is 
niet nieuw39 en ook deze kwam aan de orde in het NBW na vaststelling dat een 
regeling voor overdracht en verpanding van een “handelszaak” wenselijk was. 
Meijers nam de onderneming op in art. 3.1.1.11 ONBW als een algemeenheid van 
goederen (en schulden) en wel naast de nalatenschap, de huwelijksgemeenschap, 
het vermogen van een vennootschap en de voor een bepaald tijdelijk doel bijeenge-
brachte giften. Hij zag die als een afgescheiden vermogenssubstraat dat niet zijn 
“identiteit” verliest door wisseling van zijn bestanddelen of van zijn gerechtigden 

                                                        
38  “Het is merkwaardig, dat het nog nooit gelukt is een goede definitie van eigendom te geven”, schreef 

P. Scholten (Algemeen Deel, 1974), p. 15 over het begrippenkader onder het oude BW. 
39  G.M.G.H. Russell, De onderneming in het privaatrecht, diss. UvA (1919), p. 249 e.v. en 265. 
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en dat onderwerp kon zijn van rechtshandelingen.40 Art. 3.4.2.9 ONBW stelde voor 
overdracht van een algemeenheid wel de aanvullende eis van een akte. De afzon-
derlijke goederen - zo bepaalde het 2e lid - gaan niet op de verkrijger over, zolang 
zij niet op de voor ieder van die goederen bepaalde wijze zijn geleverd. Maar als 
enige onderdelen der algemeenheid niet waren geleverd, zou dit de overgang der 
algemeenheid beletten, mits haar hoofdbestanddelen waren geleverd. Hier zien wij 
de ‘stuksgewijze benadering’, die later het denken is blijven beheersen ook nadat 
het NBW verscheidene koerswendingen had gemaakt. Het spoorde ook niet met 
Meijers’ zienswijze dat de algemeenheid van goederen en schulden een overgangs-
figuur is tussen los naast elkaar staande vermogensbestanddelen en het vermogen 
van een rechtspersoon. Maar van deze laatste blijft de algemeenheid verschillen 
“doordat er niet een afzonderlijk rechtssubject is, waaraan de algemeenheid van 
goederen toebehoort maar (...) toekomt aan rechtssubjecten, die reeds, ook afgezien 
van dit afgescheiden vermogen, als zodanig worden erkend”.41 Dat laatste is mijns 
inziens slechts juist voor gemeenschappen, maar een onderneming kan ook aan één 
persoon toebehoren. 

De bepaling werd later gewijzigd: “Goederen, of goederen en schulden, kun-
nen tezamen als algemeenheid van goederen het voorwerp van een rechtsverhou-
ding zijn, indien zij volgens verkeersopvatting, gezien de aard der rechtsverhouding 
bijeen horen”.42 Schoordijk43 zag hierin reeds an sich een extern werkend afge-
scheiden vermogen met rechtspersoonlijkheid, reden waarom deze en de daaruit 
resulterende verhaalspreferentie naar zijn oordeel, gelet op de afwijking van de 
hoofdregel van art. 3:276 BW, expliciet op de wet diende te berusten.44 De Ruiter 
oordeelde dat in de bepaling zeer verschillende figuren onder één noemer werden 
gebracht en concludeerde dat het begrip, ook voor de onderneming, niet goed 

                                                        
40   Lid 2: “Een algemeenheid van goederen blijft ook bij verandering van bestanddelen dezelfde, indien 

de aard van de algemeenheid en die van de rechtsverhouding dit meebrengen”). Blijkens art. 3.8.20 
ONBW (= art. 3:222 BW) kon op zodanige algemeenheid vruchtgebruik en krachtens art. 3.9.2.1 
ONBW pandrecht worden gevestigd. Een algemeenheid kon onder bewind worden gesteld. Zij kon als 
een geheel worden opgevorderd van iemand die haar zonder recht in zijn bezit genomen had. Maar 
nimmer kon de algemeenheid in die zin als een afzonderlijk goed worden erkend “dat zij bij één han-
deling zonder op de haar samenstellende delen te letten kan worden overgedragen”: levering diende te 
geschieden op de wijze als voor ieder der samenstellende delen voorgeschreven. 

41  MvT, p. 170. 
42  Dit kwam tegemoet aan de door Polak geuite kritiek op het gesloten stelsel van rechtspersonen in Boek 

2 dat z.i. diende te worden vervangen door een open systeem  J.M. Polak, RM Themis 1960, p. 160 e.v. 
43  “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 rechtsverhou-
ding, bijeen horen”. Een zodanige open formule was bepleit door J.M. Polak (noot 18) teneinde naast 
het gesloten stelsel van rechtspersonen in Boek 2 ruimte te bieden aan de rechtsontwikkeling en de be-
hoeften van de praktijk. 

44  Zie H.C.F. Schoordijk, Mede-eigendom Gemeenschap Rechtspersoonlijkheid (1983), p. 25 e.v. 
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bruikbaar was.45 De parlementaire behandeling werd inderdaad verward door die 
ongelijksoortigheid van rechtsfiguren. Nu het bij de nalatenschap, de huwelijksge-
meenschap en het vennootschapsvermogen per definitie ging om een gemeenschap 
van goederen, concentreerde de discussie zich op dat onderwerp (Titel 3.7). Art. 
3.1.1.11 ONBW werd geschrapt met het onjuiste argument, dat “dit onderwerp” 
was behandeld in Titel 3.7: die betreft slechts een gemeenschap van goederen 
tussen twee of meer personen en regelt niet de universitas. Of een onderneming als 
algemeenheid van goederen en schulden kan worden aangemerkt en daarmee object 
van rechtshandelingen of zelfs in zekere opzichten subject, wordt/kan worden, werd 
aan de doctrine overgelaten. Tot een vermogensrechtelijk begrip “onderneming” 
heeft dit niet geleid. De handboeken stellen gelaten vast dat de onderneming niet 
een goed en dus ook niet overdraagbaar is.46 
 
3.4.3 Een ‘onderneming’ is een door een ondernemer47 tot zijn handelen en activi-
teiten als ‘ondernemer’ bestemde en daartoe georganiseerde van zijn privé-
vermogen afgezonderde algemeenheid van goederen en schulden, waarmede hij 
onder zijn eigen of een fantasienaam aan het rechtsverkeer deelneemt.48 Welke 
goederen tot deze universitas iuris behoren volgt uit de daaraan door de onderne-
mer gegeven bestemming en ‘afzondering’, en de samenstelling daarvan  blijkt uit 
de administratie waartoe elke ondernemer verplicht is. Hij moet van zijn vermo-
genstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf of beroep, naar de eisen van dat 

                                                        
45  J. de Ruiter, Beschouwingen over de algemeenheid van goederen in het Ontwerp-Burgerlijk Wetboek 

(1963). 
46  Ik verwijs terzake naar Asser-Mijnssen-De Haan, nr. 68-74 en Asser-Mijnssen-Davids-Van Velten, nr. 

318-324, Snijders/Rank-Berenschot, nr. 59 en Pitlo/Reehuis-Heisterkamp, nrs. 16-19 en 101. Anders 
echter: J.B. Huizink, De onderneming in Boek 3 BW?, WPNR 1996, p. 897-898; J.B. Huizing, Een 
adequaat vehikel? Gedachten over de onderneming in het recht, orate VU (2001); E.P.M. Vermeulen, 
Het begrip onderneming in Boek 3 BW!, AA 1999, p. 209-216  en J.C. van der Steur, Grenzen van 
rechtsobjecten, (RUL, 2003), p. 198 e.v. 

47  De gebezigde omschrijving van “ondernemer” onderscheidt niet naar de aard van de door deze 
verrichte activiteiten in “beroep” en “bedrijf” en evenmin verwijst zij naar het vroegere begrip “koop-
lieden”. Bedrijf en beroep zijn beide commercieel gericht, ook al zijn zij vooralsnog niet gelijkelijk 
onderworpen aan op bedrijven gerichte regels en blijft de interne inrichting en externe aansprakelijk-
heid verschillend. De hoedanigheid van “ondernemer” is niet afhankelijk van inschrijving in het Han-
delsregister. De Hrw verplicht “ondernemers” tot inschrijving, maar daartoe moet worden vastgesteld 
of de betrokkene een onderneming heeft. De Hrw en het Hrb geven echter geen definitie van het be-
grip onderneming; zij gelden bovendien niet voor alle ondernemers, want sommige groepen zondert de 
wet zelf uit, terwijl beroepsbeoefenaars zonder meer niet onder de wet vallen. Vervalt het onderscheid 
ook voor eenmansbedrijven?  

48  Hierbij past dat, zoals in Par. 17 HGB, het ‘Firmenrecht’ begint met met regels omtrent de handels-
naam waaronder een onderneming aan het rechtsverkeer deelneemt en de plicht tot inschrijving daar-
van in het Handelsregister opdat derden kennis kunnen nemen van de aard en identiteit van de onder-
nemer en diens onderneming. De regels van de huidige Handelsnaamwet kunnen daarin worden geïn-
tegreerd. Vgl. Sonja Boekman, De Handelsnaam, (1956), p. 27-48.  
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bedrijf of beroep, op zodanige wijze administratie voeren en de daartoe behorende 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze bewaren dat te 
allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend (art. 3:15a BW). 
Art. 52 AWR gebiedt hem met het oog op de belastingheffing een afzonderlijke 
administratie te voeren. Het stelt hem ook in staat vast te stellen of hij succes heeft, 
winst maakt of op een insolventie afstevent en hoe hij zijn beleid moet bijstellen. 
Uit die administratie kan het in de onderneming gestoken vermogen en haar activa 
en passiva worden gekend. In de privé-balans verschijnt de onderneming als één 
post, als ware het een “deelneming” (art. 2:24d BW) en de ondernemer een “direc-
teur-grootaandeelhouder”.49 Uiteraard wijzigen de tot de onderneming behorende 
activa en passiva gedurig, echter zonder dat dit haar aard en identiteit verandert, 
ook niet als op activa beperkte rechten worden gevestigd of bestaan. 

Die ‘eenheid’ komt ook tot uitdrukking in de rechtsbetrekking tussen onder-
nemer en zijn onderneming: het recht op de onderneming (en de daarin besloten 
goodwill-waarde) is een goed (art. 3:1 jo. 3:6 BW) dat zich bevindt in het vermogen 
van de ondernemer. Tot de onderneming behoort alles wat de ondernemer daartoe 
heeft bestemd en wat daartoe naar verkeersopvatting behoort: roerende en onroe-
rende zaken en bestanddelen daarvan, vermogens- en afhankelijke rechten, daaron-
der allereerst haar handelsnaam (art. 2 Hnw)50 waaronder zij zich in het rechtsver-
keer identificeert. De handelsnaam is vatbaar voor overgang en overdracht doch 
“slechts in verbinding met de onderneming, die onder die naam werd gedreven”.51 
Verder denke men bij de activa aan (rechten op) gebouwen, bedrijfsruimte, machi-
nes, IT-faciliteiten, grondstoffen en halffabrikaten, voorraad gereed product softwa-
re, opdrachten, auteurs-, merken-, octrooi- en handelsnaamrechten, know how, 
maar ook de cliëntèle, de “goede naam” en verworven goodwill, vorderingen, kas- 
en andere liquide middelen en wat de passiva betreft: schulden voor algemene 

                                                        
49  Er is hier nauwelijks verschil met deelneming in een BV waarin de onderneming is ingebracht (zeker 

als de ondernemer zich voor door een bank aan zijn BV verstrekte financiering in privé heeft verbon-
den). Die gescheiden administratieplicht is ook anderszins van belang. Zo heeft een partner blijkens 
art. 1:88 BW met betrekking tot de daar genoemde “ondernemers”-besluiten medezeggenschap, welke 
enigszins vergelijkbaar is met de interne beperkingen en de bescherming van de rechten van de mede-
vennoot in een personenvennootschap. Voorts is de administratie van groot belang bij alle rechtshan-
delingen of rechtsfeiten die een gehele of gedeeltelijke overgang van het recht op de onderneming be-
ogen of tot gevolg hebben. Zij stelt dan in staat een nauwkeurige beschrijving op te maken van hetgeen 
tot de onderneming behoort. 

50  Toelichting Meijers bij art. 3.1.1.5, p. 167; S. Boekman, a.w., p. 27 e.v.; E.J. Arkenbout, Handelsna-
men en merken (1991), p. 16 e.v. 

51  Vgl. HR 19 september 1997, NJ 1998, 255 en 256 (Gaswacht), waarin BV A poogt een tegen haar 
gericht verbod op grond van art. 6 Hnw te omgaan door haar gehele onderneming over te dragen aan 
haar zusteronderneming BV B, welke vervolgens, kennelijk redenerend dat het tegen de rechtspersoon 
A gerichte verbod niet tegen haarzelf werkzaam was, de verboden handelsnaam gaat gebruiken. Vgl. 
mijn noot onder het arrest in AA 1998, p. 830-835. Opmerkelijk is de beslissing dat de rechtspersoon 
“zelf in strijd heeft gehandeld met het haar als onderneming (...) opgelegde verbod”. 
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financiering, handelsschulden (leningen, leveranciers- en afnemerskrediet, com-
manditair kapitaal). Verder kan het gaan om het geheel van contractuele (duur)-
verplichtingen jegens werknemers, afnemers, toeleveranciers, adviseurs en zo meer. 
Luidend op naam van de ondernemer zijn deze in de regel functioneel gebonden 
aan de onderneming. Ook kan het gaan om kwalitatieve rechten (art. 6:251), vooral 
voor de bedrijfsuitoefening essentiële overeenkomsten of rechten, zoals overheids-
vergunningen, dealerovereenkomsten, contracten waaronder goederen en diensten 
afroepbaar zijn en licenties.52 Voor huurders en werknemers geven de art. 
7:1635/1635a en 7:662-682 een eigen regeling. 
 
3.4.4 Dat recht (‘ownership’ en ‘control’) van de ondernemer op zijn onderneming 
omvat de ‘volle eigendom’: alle zeggenschaps-, winst- en liquidatierechten, waar-
onder de goodwill. De waarde daarvan komt tot uitdrukking in zijn privé-balans (in 
zijn privé-vermogen derhalve). Dat recht is vatbaar voor overdracht en vestiging 
van beperkte rechten53 en kan ook onder bewind worden gesteld. De ondernemer 
vervult in beginsel alle ondernemings-functies zelf, zulks met inzet van zijn per-
soon, kwaliteiten en middelen en met alle risico's voor zijn vermogen, gezondheid 
en reputatie. “Ownership” en “control”, kernelementen van het subjectief recht van 
de ondernemer op diens onderneming, zijn dan niet gescheiden en omvatten de 
volledige beheers- en beschikkingsmacht over de onderneming, de leiding (mana-
gement), het recht op de waarde en de resultaten, maar ook het ondernemersrisico. 
Goodwill is bestanddeel van zijn recht op de onderneming.54 Over dát aldus begre-
pen recht op zijn onderneming (en de daarin besloten goodwill) nu kan hij beschik-
ken door  overdracht (verkoop), legatering, testamentaire onderbewindstelling of 
vruchtgebruik. Hij kan zijn zaak ook aan een derde verhuren, verpachten of in 
exploitatie te geven. En het staat hem vrij een ander volmacht (of ook opdracht) te 
geven voor hem als ondernemer te handelen. Bij sommige rechtshandelingen 

                                                        
52  Vergunningen kunnen, maar zullen niet steeds een abstract recht vormen, dat wil zeggen een op geld 

waardeerbaar recht dat niet meer uitsluitend en alleen aan de persoon van de vergunninghouder ge-
bonden is. In zoverre vergunningen niet vrij overdraagbaar zijn, vormen deze bij overgang of 
overdracht van de onderneming ook niet een bestanddeel van haar waarde. Zie voor de vraag of en in 
hoeverre vergunningen en leverantie- of exclusiviteitscontracten aan de onderneming ook dan 
verbonden blijven als de persoon van de ondernemer wisselt, is afhankelijk van de aard en de 
persoonsgebondenheid van de verlener of wederpartij: L.C.A. Verstappen, Preadvies Handelsrecht en 
het MDW-Rapport “Verhandelbare Rechten” (februari 2000). 

53  Aldus explicite: art. 3:322 BW. 
54  Die is niet steeds in volle omvang verbonden aan zijn persoon, want ook feitelijke omstandigheden 

(ligging, bereikbaarheid, klantenbestand, goede naam) kunnen de omvang daarvan bepalen, terwijl de 
ondernemer ook door een goede organisatie en (gedelegeerde) leiding de afhankelijkheid van zijn per-
soon kan doen afnemen. Hij kan meer afstand nemen door zich slechts met hoofdlijnen van het beleid 
en de strategie van de onderneming bezig te houden of - verdergaand - slechts een toezicht-houdende 
rol vervullen (al dan niet als commissaris) of zich terugtrekken in de rol van een (bijna) passieve in-
vesteerder. 
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beschikt hij over dat recht als geheel (verkoop en overdracht), bij andere gaat het 
om deelelementen daarvan. Bij vruchtgebruik wordt dat recht ontdaan van het recht 
op de vruchten (winst). Bij bewind verliest de rechthebbende (een belangrijk deel 
van) de zeggenschap,55 zelfs met een zekere goederenrechtelijke werking.56 

De koper zet de onderneming in continuïteit voort (vgl. art. 2 Hnw) en wel in 
de hoedanigheid van ondernemer. Die mutatie wordt ingeschreven in het Handels-
register (art. 11 Hrb). De koper verwerft wat de verkoper verkocht: diens recht op 
de onderneming als geheel en de prijs baseert hij op de waarde (incl. goodwill) 
daarvan in de privé-balans. Hij verkoopt dat recht, tenzij anders bedongen, naar de 
toestand van het moment van overdracht, al dan niet met prijscorrectieformules en 
nadere garanties. De verkoper realiseert aldus zijn goodwill door op grond van de 
opgebouwde inkomens- en winstverwachting een hogere prijs (dan de boekwaarde 
van activa minus de passiva) te verkrijgen’.57 Hij dient zich dan uiteraard te ont-
houden van concurrentie met de nieuwe rechthebbende (als nader overeengekomen 
of uit de aard van de overeenkomst voortvloeiend).58 De koper wordt ondernemer 
voor wiens rekening en risico de onderneming wordt gedreven en hij zal de wette-
lijke op ondernemers rustende verplichtingen dienen na te leven (Hrw, Hrb, WOR, 
administratie- en fiscale verplichtingen, et cetera). 

De onderneming kan men dus slechts als een geheel zien: demonteert men de 
onderneming in een “stuksgewijze” benadering dan gaat haar essentie verloren, 
zoals de architectuur van een gebouw bij sloop in zijn onderdelen. Naar de heersen-
de leer blijft levering van afzonderlijke bestanddelen noodzakelijk. Dat miskent 
echter nu juist het rechtskarakter van de gehele onderneming. Een uitdrukkelijke 
wettelijke mogelijkheid tot overdracht met werking onder algemene titel helpt, 
maar laat de vraag open wát wordt overgedragen. De prijs berust niet op een “bloe-
deloze” saldering van “losse” (dat wil zeggen los van de samenhang der onderne-
ming gedachte) activa en passiva, maar door waardering van het recht op een 
onderneming in volle omvang. Nodig is zoals bij splitsing een beschrijving van wat 
op dat ogenblik tot de onderneming behoort aan de hand van de gevoerde admini-
stratie en de laatste jaarrekening en balans die daartoe wordt geactualiseerd naar het 
moment van overdracht. 

                                                        
55  Zie o.m. de artt. 1:88 lid 1 sub c en 4: 153-181 BW; vgl M.J.G.C. Raaijmakers, Bewind over (het recht 

op) een onderneming, in: Trust en Onderneming (Uniken Venema-bundel), p. 33-58. 
56  Dat geldt deels ook als een bewind wordt opgelegd als beschermings-maatregel of als sanctie; zie o.m. 

art. 11 WED; oorlogsrecht  HR 4 juni 1954, NJ 1954, 385 (Steffens/Bos). 
57  Nu goodwill verbonden is aan het aandeel in het vermogen van de rechthebbende, d.w.z. niet in dat 

van de onderneming zelf, mag deze laatste de zelf gegenereerde goodwill niet activeren, d.w.z. als ac-
tivum op haar balans opvoeren. De koper mag verkregen goodwill als zodanig activeren en afschrij-
ven. Zie over de recente ontwikkelingen rond de behandeling van goodwill in de jaarrekening H. 
Beckmann, Ondernemingsrecht 2002, p. 520-521; vgl J.C. van der Steur, Grenzen van rechtsobjecten, 
p. 190 e.v.  

58  Zie o.m. HR 1 juli 1997, NJ 1997, 658. 
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Eerder stelde ik voor - naar het voorbeeld van Belgisch en Duits recht59 - bij 
uitdrukkelijke wetsbepaling werking onder algemene titel te verlenen, zodat leve-
ring niet is vereist en net als bij fusie en splitsing kan worden volstaan met aanteke-
ning in de registers ten bewijze van die overgang. 
 
3.4.5 Afzondering en afscheiding van het ondernemingsvermogen moeten van 
elkaar worden onderscheiden. Afzondering ontstaat doordat de ondernemer tot zijn 
onderneming activa en passiva bestemt en deze ook als zodanig administreert. 
Mede door inschrijving in het Handelsregister onder vermelding van de naam 
waaronder hij aan het rechtsverkeer deelneemt, constitueert hij de eenheid van het 
zich in zijn vermogen bevindende recht op de onderneming. Het brengt, hoewel de 
wet zulks niet uitdrukkelijk bepaalt, naar algemene maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid mee dat die eenheid ook bij executie en verhaal op het vermogen van de 
rechthebbende ondernemer wordt erkend (ook in insolventie).60 

De ondernemer handelt in die hoedanigheid “onder firma”, niet als een ven-
nootschap onder firma, maar eenvoudigweg - dat is de betekenis in het Italiaans - 
“onder naam”, hier te verstaan als handelsnaam. Geeft deze publiciteit niet de 
rechtvaardiging voor afscheiding van het ondernemingsvermogen, d.w.z. als be-
scherming van het handelsverkeer? De Hoge Raad stond in zijn arrest inzake 
Boeschoten/Besier voor dezelfde vraag: of zaakscrediteuren verhaalsvoorrang 
genoten boven de crediteuren in privé? Hij overwoog: “dat reeds in het Romeinsche 
recht voor handelsondernemingen (curs., R) de mogelijkheid van een zelfstandig 
van de overige goederen des eigenaars, afgescheiden vermogen aangenomen werd, 
terwijl het stelsel der Nederlandsche wet, wel verre van te zijn nieuw, overeenstemt 
met de opvatting, die sedert meerdere eeuwen in het handelsrecht van verschillende 
volken gevonden wordt, en practijk was in het Oud-Vaderlandsche recht”. En: dat 
de zaakscrediteuren “niet koomen te staan tegenover een schaduwbeeld”. De beslis-
sing werd tegen de toen heersende leer in vooral gegrond op het gebonden karakter 
van het vennootschapsvermogen, maar kennelijk doelde de Hoge Raad hier ook op 
het peculium in het Romeinse recht. 

Is er niet ook bij de eenmanszaak als men de onderneming ziet als een alge-
meenheid van goederen en schulden reden voor een soortgelijke bescherming van 

                                                        
59  Zie art. 759-773 Wetboek Vennootschappen (1999) en par. 125, 135 en 152-160 Umwandlungsgesetz. 
60  Art. 3:276 BW bepaalt dat het verhaalsobject voor crediteuren bestaat in alle goederen van de 

schuldenaar “voor zover wet of overeenkomst niet anders bepalen”. Kan een (privé)-crediteur verhaal 
zoeken op een of meer bepaalde tot de onderneming behorende goederen, laten wij zeggen de bestel-
auto van het postorderbedrijf. Het ligt in de rede dat de crediteur zich slechts kan verhalen (zie ook art. 
6:2 BW) op (het recht op) de onderneming als geheel en slechts dáárop beslag kan leggen. Immers zou 
hij, ware dit anders, de onderneming als geheel kunnen verlammen en haar waarde (onevenredig) kun-
nen aantasten. Vgl. Molenaar, a.w., p. 158 e.v. 
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het rechtsverkeer?61 Steun voor die gedacht biedt inmiddels ook het arrest Hovu-
ma/Spreeuwenberg.62 waarin de Hoge Raad heeft aanvaard dat ook een commandi-
taire vennootschap met slechts één beherend vennoot een afgescheiden vermogen 
heeft. Is deze steeds beschouwd als een eenmanszaak van de ‘beherend vennoot’, 
nu wordt haar afgescheiden vermogen erkend. Als een ondernemer iemand bereid 
vindt tot mede-financiering van zijn onderneming door verstrekking van comman-
ditair kapitaal én de CV wordt ingeschreven in het Handelsregister, wordt zijn 
onderneming ‘afgescheiden’, hetgeen de financierbaarheid bevordert. Waarom zou 
dit niet ook gelden voor de eenmanszaak? 

Bij afsluiting van dit onderdeel kan worden geconstateerd dat het in deze ana-
lyse het recht op de onderneming is dat in een PV krachtens de samenwerkings-
overeenkomst onder ‘joint control’ van de partners en dat reeds de aldus gecontro-
leerde onderneming op zichzelf als algemeenheid van goederen en schulden (mede) 
een basis vormt voor de verhaalspreferentie die zaakscrediteuren jegens (de boedel 
van) een onder eigen naam aan het rechtsverkeer deelnemende PV hebben. Die 
verbinding wordt – zoals wij zullen zien – in het Wv niet, althans zeker niet expres-
sis verbis, gemaakt. 
 
3.5  Personenvennootschap als een door samenwerking gebonden gemeenschap 
 
3.5.1 Het Wv houdt vast aan de indeling van de PV-regeling in Boek 7 en merkt 
daarom de PV primair aan als een bijzondere overeenkomst. Dat sluit aan bij de 
klassieke opzet van de Code Napoleon. Niettemin is de PV van oudsher gezien als 
een door de samenwerkingsovereenkomst gebonden gemeenschap en wel van (het 
recht op) een onderneming. Die samenhang zagen wij reeds in art. 3.1.1.11 ONBW: 
het vennootschapsvermogen werd aangemerkt als een in gemeenschap gehouden 
algemeenheid van goederen en schulden, die, omdat een PV een ondernemings-
vorm ook is als onderneming moet worden aangemerkt. Langs twee wegen bracht 
die bepaling aldus tot uitdrukking dat het vermogen van de vennootschap bestond 

                                                        
61  Aanvaardt de wet ook voor eenmansondernemingen een vermogensafscheiding, dan kan men zich 

afvragen of niet ook een zekere beperking van privé-aansprakelijkheid moet worden overwogen. 
Daarbij dienen wij ons te realiseren dat het karakter van afgescheiden vermogen en de daaruit voort-
vloeiende verhaalspreferentie voor zaakscrediteuren in de regel pas bij insolventie een rol speelt, zoals 
ook in het arrest Boeschoten-Besier. Een zekere aanzet vinden wij in de Wet Schuldsanering Natuur-
lijke Personen, opgenomen in Titel III van de Faillissementswet. Deze maakt mogelijk dat een schul-
denaar-natuurlijke persoon bevrijd wordt van “restschulden”. Dit geldt ook wanneer deze een onder-
neming heeft, zij het dat hij deze dan als onderdeel van de schuldsanering moet beëindigen. Vgl. R.W. 
Hamilton, Business Organizations (1996), p. 176, die, wijzend op het in feite discriminerende effect 
van de regel dat alleen vennootschappen voor beperking van aansprakelijkheid in aanmerking komen 
(LLP’s), de vraag stelt of niet een “one-person LLP” kan worden gecreëerd met een stroman. “Why 
not?”, schrijft hij.  

62  HR 14 maart 2003, NJ 2003, 327; JOR 2003/80; AA 2003, 645 m.nt. Raaijmakers. 
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uit een algemeenheid van goederen en schulden, t.w. een onderneming. De PV 
kwam ook ter sprake bij de beraadslagingen over titel 3.7 BW (gemeenschap). 

Twee elementen staan daarbij centraal. In de eerste plaats de goederenrechte-
lijke gebondenheid van de partners onderling met betrekking tot de gezamenlijke 
onderneming in hun onderlinge betrekkingen.63 Die resulteert in de beschikkings-
onbevoegdheid ten aanzien van hun aandeel in de gemeenschap als zodanig en a 
fortiori met betrekking tot de afzonderlijke daartoe behorende goederen (anders dan 
in de normale uitoefening van ondernemingsactiviteiten). Het tweede element is de 
extern werkende vermogens-‘afscheiding’, d.w.z. dat  zaakscrediteuren verhaal-
spreferentie genieten op het vermogen van de ‘openbare’ PV ter bescherming van 
het handelsverkeer.64 Het huidig recht wordt bondig samengevat in Van den Broe-
ke/Van der Linden:65 
 
‘De in een vennootschap onder firma ingebrachte goederen vormen een gebonden gemeenschap; 
zij zijn bestemd om te worden aangewend tot het bereiken van het doel van de vennootschap. Een 
vennoot kan tijdens de duur der vennootschap niet vrijelijk beschikken over zijn aandeel in die 
goederen en evenmin aanspraak maken op een uitkering ten laste van het vennootschapsvermo-
gen voorzover een dergelijke aanspraak niet uit het vennootschapscontract of een in overeen-
stemming daarmee genomen besluit voortvloeit. Voorts vormen de goederen van de vennootschap 
een afgescheiden vermogen dat dient als verhaalsobject voor de schuldeisers der vennootschap.’ 
 
Hoewel art. 3:189 BW vooral afdeling 266 van Titel 3.7 BW toepasselijk verklaart 
op de ontbonden maatschap, vennootschap of rederij, lijkt de Hoge Raad hier te 
bevestigen dat, voor zover wet of overeenkomst niet anders bepalen, ook afdeling 1 
naar strekking en bedoeling staande de vennootschap toepasselijk is,67 zodat de 
beschikkingsonbevoegdheid van de vennoten met betrekking tot het aandeel als 
geheel en de ondernemingsgoederen daaruit voortvloeit. 
 
3.5.2 De PV-regeling zou zonder bezwaar kunnen worden ingepast in titel 3.7. Zij is 
immers een door samenwerking gebonden gemeenschap van (het recht op) een 
onderneming. Art. 3:168 BW biedt de ruimte die gemeenschap te doen beheersen 
door de daar bedoelde beheersregeling, in casu: samenwerking. Strekt die overeen-
                                                        
63  Zie daarover meer uitvoerig L.L.M. Prinsen, Inbreng, goederenrechtelijke gevolgen en aansprakelijk-

heid, in deze bundel; A.L. Mohr, Goederenrechtelijke aspecten van de ‘openbare vennootschap’, 
WPNR 2003, p. 213-218; M.J.A. van Mourik, Personenvennootschappen, deel 74, serie Van der Heij-
den Instituut, p. 137 e.v. 

64  Zie hierover uitvoerig de bijdrage van Van der Sangen, Ontbinding en vereffening bij persoonsgebon-
den ondernemingsvormen, in deze bundel. 

65  HR 17 december 1993, NJ 1994, 301; zie mijn noot in AA 1994, 519. 
66  Voor afdeling 1 zegt de wet: ‘voor zover daarvan in deze afdeling (=2, R) niet wordt afgeweken’.   
67  Dat blijkt niet met zoveel woorden uit de wet, maar wel uit de parlementaire geschiedenis en uit de 

beslissing van de Hoge Raad in Van den Broeke/Van der Linden; Pitlo/Raaijmakers, nr. 2.35; vgl. As-
ser-Maeijer, 5.V, nr. 162 e.v.; anders: M.J. van Mourik, Gemeenschap (2001). 
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komst er echter toe ‘het daaruit ontstaande voordeel te delen’ (art. 7A:1655 BW), 
dan kwalificeert zij in ons consensuele stelsel ipso iure ook als een maatschap. Art. 
3:168 BW blijft echter van belang omdat de affectio societatis, de wil tot vennoot-
schappelijke samenwerking, niet aan een bepaalde vorm gebonden is en met alle 
middelen rechtens kan worden bewezen.68 In de Wv-opzet blijft dit van belang 
voor de ‘maatschap’, die per definitie ‘stil’ is. Maar de kwalificatievraag: beheers-
regeling (art. 3:168) of  ‘vennootschap’ (art. 7A;1655 of 7:800) is van groot belang 
voor de vraag welke bepalingen van dwingend recht toepasselijk worden. In titel 
3.7 bestaat grote vrijheid, de huidige regeling van de maatschap kent slechts enkele 
dwingendrechtelijke regels, maar blijkens art.7:804 is de voorgestelde titel 7.13 in 
beginsel geheel dwingendrechtelijk. 

Hoe dan ook: de kwalificatie als gemeenschap brengt de gezamenlijke onder-
neming onder ‘joint control’ en onttrekt daardoor het aandeel als geheel als a 
fortiori de tot de onderneming behorende goederen aan de beschikkingsmacht van 
de partners. In het vermogen van iedere vennoot bevindt zich slechts het aandeel in 
de vennootschap (gezamenlijk gehouden onderneming) als eenheid/geheel en het is 
slechts dát (gehele) aandeel dat vatbaar is voor beschikking, beslag en executie, 
maar dan met de goederenrechtelijke beperkingen die voortvloeien uit de vennoot-
schappelijke gebondenheid, ook jegens de crediteuren van de partners. Artt. 7:806 
en 807 herhalen deze regels die reeds volgen uit de kwalificatie als gemeenschap. 
Ik zie geen bijzondere problemen indien de ‘maatschap’ (stille vennootschap)  in de 
toekomst wordt beschouwd als gekwalificeerde gemeenschap, d.w.z. zonder de 
problematiek van de dwingendrechtelijke opzet van art. 7:804 Wv. 

3.5.3 Het andere element is het afgescheiden karakter van het vennootschaps-
vermogen dat zich manifesteert bij openbare vennootschappen. Afgescheiden 
vermogen is, hoe belangrijk ook, niet een wettelijk begrip maar een verkorte aan-
duiding voor het vooral door zijn gevolg gekenmerkte verschijnsel dat er naast de 
wettelijke voorrangsregeling een feitelijke preferentie ontstaat van ‘boedelcrediteu-
ren’. Dezen nemen voorrang op de rechthebbenden en hun privé-crediteuren: artt. 
3:192/193 BW. In hun eigen vermogen bevindt zich ‘slechts’ het aandeel in die 
gemeenschap dat echter – zie de artt. 3:189 jo. 180 BW – niet kan worden uitge-
wonnen dan nadat de band die de gezamenlijk gerechtigden bindt is geslaakt en de 
gemeenschap rijp is voor scheiding en deling. 

Het Wv brengt dit, in feite ten overvloede, onder woorden in art. 7:806 lid 2.  
De regel is voor openbare vennootschappen van oudsher gezien als een eis van het 
rechts- en handelsverkeer en daarmee van belang voor de financiering  
Ik wees hierboven reeds op het recente arrest Hovuma/Spreeuwenberg, waarin nu 
ook voor de CV met één beherend vennoot (commanditair gefinancierde ‘eenmans-

                                                        
68  Of daarvan sprake is zal niet steeds duidelijk zijn : HR 8 februari 1991, NJ 1991,338 (Schu-

rer/Schurer), zie mijn noot onder het arrest in AA 1991, 83. 
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zaak’) een afgescheiden vermogen is aanvaard. Niet alleen op grond van de ven-
nootschappelijke gemeenschap tussen de beherend en commanditair vennoot,69 
maar met verwijzing naar het Wv dat vrijwel uitsluitend ziet op de openbare ven-
nootschap, de bescherming van het handelsverkeer in beeld brengt: PV’s die als 
zodanig ‘onder firma’ deelnemen aan het rechtsverkeer en worden ingeschreven in 
het Handelsregister.70 De Hoge Raad lijkt dan ook de openbaarheid van de CV 
voorop te stellen. De CV wordt ingeschreven in het Handelsregister, neemt onder 
eigen naam deel aan het rechtsverkeer, de beherend vennoot treedt in zijn zakelijke 
handelen op voor of namens de CV. De daaruit ontstaande binding betreft hun 
gezamenlijke onderneming. Goederen verworven in hoedanigheid worden verkre-
gen voor de CV.71 Die presentatie naar derden en het rechtsverkeer als rechtsdrager 
en daarmede in feite ook rechtspersoon72 dient rechtens te worden gerespecteerd. 
Die openbaarheid brengt ook mee dat privé-crediteuren ermee bekend (kunnen) zijn 
dat zich in het vermogen van hun debiteur slechts een gebonden aandeel in een 
vennootschap en daarmee in een onderneming bevindt. 
  
3.6 De openbare vennootschap is reeds een zelfstandig rechtsdrager en zal dat ook 
in het Wv blijven 
 
3.6.1 De idee dat ook een gekwalificeerde gemeenschap als zodanig ‘rechtsdrager’ 
kan zijn heeft weinig weerklank gevonden.73 Maar hier gaat het om een wel zeer 

                                                        
69  Iets wat hij in HR 26 maart, NJ 1966, 328 impliciet voor mogelijk hield; zie Asser-Maeijer, 5.V, nr. 

390; Mohr, t.a.p.; vgl. reeds Paul Scholten bij Erik Schaaper. Hij vroeg zich af hoe de positie van de 
commanditair behandeld moest worden in het faillissement van de als eigenaar van de onderneming 
beschouwde beherend vennoot: ‘Of men laat hem achterstaan, doch dan niet alleen bij de zaak- ook bij 
de privé-crediteuren. Doch waarop steunt dan deze achterstelling, als hij, gelijk in het systeem van den 
HR past, crediteur is van de beheerenden vennoot?’I n de Hardy-zaak volgde de ‘commanditaire ven-
note’ die redeneerwijze door haar ‘vordering’ aan enige achterstelling als postconcurrente vordering te 
onttrekken door die als vordering uit geldlening in het faillissement van de beherend vennoot (een-
mansondernemer) ter verificatie in te dienen om aldus op gelijke voet mee te delen met diens overige 
zaaks- en privé-crediteuren. De HR hield vast aan zijn Erik Schaaper-beslissing, maar erkende het risi-
codragende karakter van de inbreng door de ‘commanditaire vennote’ door te beslissen tot een wat in-
gewikkelde zekere achterstelling van haar ‘vordering’ Mohr, a.w., p. 180. 

70  Hoezeer reeds maatschap gepaard gaat met gemeenschap van in elk geval de vordering tot inbreng en 
daarmede met vermogensafzondering door ieder der maten, de rol van de maatschap is in het Wv be-
perkt tot niet-openbare vennootschappelijke samenwerking. 

71  De erkenning van de rechtspersoonlijkheid van een vennootschap een dag nadat deze in het Handels-
register is ingeschreven, zoals art. 7:802 lid 1 van het wetsvoorstel bepaalt, is hiermee onverenigbaar. 
Een aantal fracties maakt in het Voorlopig Verslag (TK 2002-2003, 28746, nr. 4, p. 7-8) terecht be-
zwaar tegen deze bepaling. 

72  Zo ook reeds Paul Scholten, WPNR 3052, Het vermogen der commanditaire vennootschap, Verzamel-
de Geschriften, dl 2, p. 390 e.v. en J. Eggens, Het rechtskarakter der openbare commanditaire ven-
nootschap, Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen, deel I, p. 463 e.v.. 

73  J.M. Polak, RM Themis (1960), p. 160 e.v.; H.C.F. Schoordijk, Mede-eigendom, Gemeenschap, 
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bijzondere door vennootschappelijke samenwerking gebonden gemeenschap die 
vorm geeft aan een op de toekomst gericht samenwerkingsverband, dat als zodanig 
aan het rechtsverkeer deelneemt. Hier is het dan ook een kleine stap van een  
‘Personenverband’ naar een ‘Verbandsperson’. De aard en intensiteit van de door 
de partners gewilde en tot stand gebrachte band geeft deze gemeenschap het karak-
ter van een gepersonifieerd verband. Dit wordt versterkt doordat de partners de 
continuïteit van hun onderneming en hun samenwerkingsverband door middel van 
voortzettingsbedingen en ‘uitzettings’-mogelijkheden contractueel onderbouwen, 
zulks opdat een wisseling in het personensubstraat niet leidt tot ontbinding. In het 
Wv wordt dit verder onderstreept doordat art. 7:818 die regels als hoofdregel 
vooropstelt. Het illustreert tegelijk hoever de vennootschap afstaat van een gewone 
‘ruil’-overeenkomst. 

De openbare vennootschap is – zoals ik uitvoeriger besprak in mijn bewerking 
van Pitlo, Deel 2 – dan ook zelfstandig rechtsdrager in de zin van art. 2:5 BW en de 
wet dient dit ten behoeve van de praktijk thans uitdrukkelijk te erkennen als sluit-
stuk van een lange ontwikkeling.74 Vonzun komt voor de oHG75 en de Zwitserse 
Kollektivgesellschaft tot dezelfde slotsom; de bewijslast voor het ontbreken van 
rechtssubjectiviteit – zegt hij – rust op degene die deze ontkent.76 Rechtsvergelij-
king wijst ook anderszins in dezelfde richting.77 78 Het lijken vooral reminiscenties 
                                                        

Rechtspersoonlijkheid, p. 28 e.v. 
74  Vgl ook E.J.J. van der Heijden, Het B.W. en het Vereenigingsrecht, in: Gedenkboek Burgerlijk 

Wetboek 1838-1938, p. 529-558. Heel duidelijk zien wij dit in de analyse van P.W. Duff, Personality 
in Roman Private Law (1971) van de begrippen: persona, caput, corpus en universitas. Onduidelijk-
heid zal, als de wetgever niet overgaat tot uitdrukkelijke erkenning blijven bestaan, gelet op de onder-
ling nogal onderscheiden aspecten die de PV thans vertoont:  samenwerking, vereniging, volmacht, 
aanstelling, gebonden gemeenschap, onderneming, organisatie van personen en middelen, afzondering 
en afscheiding van ondernemingsvermogen, rechtsbevoegdheid en rechtssubjectiviteit  

75  Vgl Par. 124 HGB: ‘Die offene Handelsgesellschaft kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und 
Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor 
Gericht klagen und verklagt werden’. Aldus ook Par. 562 ZGB.  

76  Reto Vonzun, Rechtsnatur und Haftung der Personengesellschaften (2000). Vgl. Thomas Raiser, 
Gesamthand und juritische Person im Licht des neuen Umwandlungsrechts, Archiv für die Civlisti-
sche Praxis, 1994, p. 495-512; W. Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Teil I.1, Die Per-
sonengesellschaft, p. 1-124 en K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, par. 10.III-Par. 12. 

77  Vgl Erik P. Vermeulen, The Evolution of Legal Business Forms in Europe and the United States, diss. 
UvT (2003);  Joseph A. McCahery en Erik P.M. Vermeulen, The Evolution of Closely Held Business 
Forms in Europe, The Journal of Corporation Law 2001, p. 855-878  en hun bijdrage in deze bundel 
over de CV. 

78  Frankrijk kent het “fonds de commerce” en zelfs de burgerlijke maatschap (société civile) is blijkens 
art. 1842 CC rechtspersoon. Italië kent de ‘compresa’ in art. 2501 e.v. Codice Civile. Ingevolge art. 2 
(2) Belgische Wetboek Vennootschappen zijn o.m. de vof en CV rechtspersoon, terwijl ondernemin-
gen als geheel met werking onder algemene titel en behoud van identiteit kunnen worden ingebracht. 
Het Firmenrecht in het Duitse HGB biedt steun bij de ontwikkeling van het ondernemingsbegrip en 
ook oplossingen voor vaak voorkomende reorganisatie-problemen bij eenmanszaken en samenwerkin-
gen. Het Umwandlunggesetz (1995) kwam mede tot stand om na de hereniging met Oost-Duitsland 
oplossingen te bieden voor de omvangrijke reorganisatie en integratie van het Oost-Duitse bedrijfsle-
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aan het concessiesysteem zoals dat na de Napoleontische codificatie in afgezwakte 
vorm ging gelden79 en de dogmatische opzet die Meijers koos voor Boek 2 (materi-
ele kenmerken),80 die ten grondslag liggen aan het gesloten en exclusieve karakter 
van Boek 2 en ons beeld van ‘de rechtspersoon’. Art. 2:5 BW brengt echter niet 
meer, minder of anders tot uitdrukking dan dat “iets” toerekeningspunt is van eigen 
rechten en plichten.81  Dàt nu staat voor de openbare vennootschap buiten discus-
sie. Zij is verzelfstandigd ten opzichte van haar partners en ook in ander opzicht is 
dat het geval: zij kan in rechte optreden als eisende en verwerende partij, failleren, 
een woonplaats hebben, terwijl er een compensatieverbod geldt voor zakelijke en 
privé-aanspraken en verplichtingen.82 Zij is zelfstandig drager van rechten en 
plichten en daarmee ook rechtssubject (vgl art. 2:5 BW) ook al zijn de vennoten ex 
art. 18 WvK hoofdelijk aansprakelijk voor haar verbintenissen van de vof. Erkent 
de wet dit, zoals werd voorgesteld in art. 7.13.1.2 lid 2 ONBW, dan wijzigt dit niet 
haar karakter. 
 
3.6.2 Thans kan een openbare vennootschap vormvrij worden aangegaan. Voor de 
vof strekt art. 22 WvK slechts tot bescherming van de partners zelf, verzuim van 
inschrijving wordt gesanctioneerd door art. 29 WvK (vgl art. 2:180 BW). Er is geen 
reden dit stelsel te wijzigen. De openbaarheid van een vennootschap komt tot 
uitdrukking in haar handelen ‘onder firma’ en inschrijving in het Handelsregister. 
Dit geldt in het Wv ook voor de OV. Ook deze is rechtsbevoegd en zelfstandig 
drager van rechten en verplichtingen. Rechtssubjectiviteit vloeit voort uit het  
stelsel van de wet en behoeft niet te worden ‘verleend’. Die constatering is van 
groot belang, in het bijzonder voor vereenvoudiging van reorganisaties in de le-
venscyclus van een onderneming, zoals omzetting van een vof in een BV en omge-
keerd. Wij zullen zien dat het Wv zich verwijdert van deze zienswijze en dat zulks 
vergaande implicaties heeft. Dat geldt zelfs reeds als een OV rechtspersoonlijkheid 
wil verkrijgen. Niet alleen is daarvoor een notariële akte vereist, maar ook stuksge-

                                                        
ven en biedt een breed en in belangrijke mate rechtsvorm-onafhankelijk reorganisatie-
instrumentarium. Naar Schots recht is de openbare vennootschap rechtspersoon, in het Engelse recht 
wordt daarover beraadslaagd. De Amerikaanse Revised Uniform Partnership Act spreekt, minder 
dogmatisch, in termen van een “separate legal entity” en voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid van 
fusie en omzetting. Zie Larry Ribstein, The Evolving Partnership, The Journal of Corporation Law 
2001, p. 819-854.   

79  Zie de kritiek van E.J.J. van der Heijden, diss. (1909); voor de vereniging werd het vereiste van 
Koninklijke Goedkeuring tot 1976 gehandhaafd.  

80  Vgl. Koen Geens, De grensafbakening tussen de vereniging, vennootschap en andere vormen van 
samenwerking, in: De samenwerking tussen ondernemingen (1993), p. 467-518.  

81  M.J.G.C. Raaijmakers, Over verschuivingen in het toerekeningspatroon bij rechtspersonen, preadvies 
Nederlandse Juristenvereniging (1977), samen met H.L.J. Roelvink; vgl. L. Timmerman,  De ontwik-
keling van de rechtspersoon in het publiek en het privaatrecht, preadvies NJV (2000), p. 1-3-166. 

82  Pitlo/Raaijmakers (2000), nr. 1.72, 2.38 en 2.13 e.v. 
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wijze overdracht van de tot de vennootschapsgemeenschap behorende goederen 
(niet: de onderneming!) (art. 7:832). 
 
 
4 De opzet van Wv 28 746 tot invoering van titel 7.13 (vennootschap) van 

het Burgerlijke Wetboek (‘Wv’) 
  
4.1 Algemeen 
 
Tegen de achtergrond van het vorenstaande nu moeten de keuzes worden geplaatst 
die het Wv heeft gemaakt. In de opzet van het Wv worden de maatschap en haar 
handelsrechtelijke derivaten (vof en CV) samengetrokken in Titel 7.13 en behan-
deld als bijzondere overeenkomsten in Boek 7. Het verschil tussen beroeps- en 
bedrijfsuitoefening, dat al sterk was vervaagd, wordt vrijwel geheel opgeheven. De 
openbare maatschap en de vof worden beide OV. De CV blijft bestaan, maar kan nu 
ook voor openbare beroepsvennootschappen worden gebruikt. De huidige ‘stille 
maatschap’ wordt ‘maatschap’. OV’s kunnen rechtspersoonlijkheid verkrijgen en 
ook weer opgeven, maar zelfs hier laat het Wv niet een eenvoudige omzetting toe. 
Een OV kan zich niet omzetten in een BV. Daarvoor moet zij eerst OVR worden. 
Het Wv kiest niet voor een op de praktijk gerichte codificatie van ons huidige 
flexibele PV-recht, maar veeleer voor een dwingendrechtelijke en, gelet op de 
introductie van formele vereisten, zoals een notariële akte en rechterlijk toezicht, 
ook een kostbare en onnodig gecompliceerde opzet. Dit past niet in de aangekon-
digde herziening van het ondernemingsrecht. Als in elk geval de interne inrichting 
van een BV een meer contractueel karakter krijgt en mogelijk ook haar kapitaal- en 
vermogensbescherming wordt vereenvoudigd, schuift zij vanuit Boek 2 BW op in 
de richting van het PV-recht. In de opzet van het Wv schuift, omgekeerd, de OV(R) 
op naar het bestaande BV-recht. Dat noopt in elk geval tot herziening van de ‘om-
zettingsregelingen’, maar niet minder tot bezinning op de structuur en samenhang 
van wettelijke regelingen voor persoonsgebonden ondernemingen. Opnieuw is dan 
aan de orde hoe en waar wij die herziening in haar onderlinge samenhang gestalte 
dienen te geven. Waren de keuzes die het Wv maakt in verschillende opzichten al 
arbitrair,83 in het licht van de voorgenomen herziening kunnen zij niet als ‘gegeven’ 
worden beschouwd. Om dit te adstrueren beperk ik mij tot de hoofdlijnen van de in 
het Wv gekozen opzet. 
  
4.2 Opzet en structuur van Titel 7.13 in het Wv 

                                                        
83  Of de praktijk op deze gecompliceerde en in veel opzichten onduidelijke regeling  zit te wachten blijft 

zeer de vraag; vgl. J.B. Huizink, Vertegenwoordiging door en aansprakelijkheid van vennoten, WPNR 
2003, p. 227-235.  
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Titel 7.13 is onderverdeeld in acht afdelingen die nogal afwijken van de huidige 
maatschapstitel en de regeling van de handelsvennootschappen in het WvK.  
De huidige maatschapstitel ordent de stof in vier afdelingen: (a) algemeene bepa-
lingen, (b) ‘van de verbindtenissen der vennooten onderling, (c) van de verbintenis-
sen ten aanzien van derden en (d) van de verschillende wijzen waarop de maatschap 
eindigt. Titel 3 WvK geeft geen onderverdeling in afdelingen. 

Het Wv verdeelt titel 7.13 in acht afdelingen: (1) algemene bepalingen, (2) de 
inbreng, (3) de besturende vennoten; de gebondenheid tegenover derden, (4) het 
voeren van administratie; winst en verlies, (5) ontbinding en voortzetting van de 
vennootschap, (6) vereffening en verdeling, (7) verkrijgen en opgeven van rechts-
persoonlijkheid; omzetting en (8) de commanditaire vennootschap. Opmerkelijk is 
dat, zeker gelet op het wettelijke uitgangspunt van de vennootschap als een ‘bijzon-
dere overeenkomst’, een afdeling ontbreekt omtrent de onderlinge betrekkingen van 
de partners ten opzichte van elkaar en van ieder van hen tot de vennootschap, 
waarin men ook onthoudingsverplichtingen zou verwachten zoals een concurrentie-
verbod. Even opmerkelijk is dat niet is voorzien in een afzonderlijke afdeling 
omtrent het vermogen van de vennootschap. En wat wij niet minder missen is een 
duidelijke karakterisering van de vennootschap. 
 
4.3 Vennootschap: bijzondere overeenkomst, gemeenschap of rechtspersoon? 
 
4.3.1 De overkoepelende omschrijving die het Wv in art. 7:800 geeft van een 
overeenkomst van vennootschap is ‘de overeenkomst tot samenwerking voor 
gemeenschappelijke rekening van twee of meer personen, de vennoten, welke 
samenwerking is gericht op het behalen van vermogensrechtelijke voordeel ten 
behoeve van alle vennoten door middel van inbreng door ieder van de vennoten’ 
(art. 7:800). Het element ‘in gemeenschap brengen’ van art. 7A:1655 BW ont-
breekt. Niettemin geldt voor alle vormen, ook de (stille) maatschap, dat ingevolge 
art. 7:805 moet worden ingebracht ‘in de vennootschappelijke gemeenschap’.84 Zo 
staat het gemeenschapskarakter aanstonds vast. Dat sluit aan bij het huidige recht.85 
Vgl. ook Par. 6 (1) van de Amerikaanse Revised Uniform Partnership Act: 
 
‘A partnership is an association of two or more persons to carry on as co-owners a business for 
profit’ en Par. 202: ‘A partnership is an entity distinct from its partners’. 

                                                        
84  Dat zoals de MvT bij artt. 7:805/806 zegt, slechts bij uitzondering geen vennootschappelijke gemeen-

schap bestaat, miskent dat reeds de nakomingsactie van art. 7:805 lid 3 in die gemeenschap valt. 
85  HR 17 december 1993, NJ 1994,301 (Van den Broeke/Vander Linden), m.nt. Maeijer en AA 1994, 7/8 

m.nt. Raaijmakers. Dit arrest en Boeschoten/Besier vormen de hoekstenen van ons huidige PV-recht, 
maar in de MvT wordt daaraan nauwelijks aandacht besteed. Vgl. de terloopse vermelding onder 802, 
nr. 2 resp niet-vermelding in 805, nr. 3 en 4.    
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Nu dit gemeenschapskarakter van de PV zo duidelijk voorop staat en in 1992 een 
geheel vernieuwde titel 3.7 (gemeenschap) is ingevoerd, ligt het niet (meer) voor de 
hand vast te houden aan de gedateerde zienswijze dat een PV een bijzondere over-
eenkomst is. Het Wv doet dat ook zelf niet. Het verklaart de bepalingen van titel 
7.13 van dwingend recht (art. 7:804) en onderstreept in zijn gehele opzet het ge-
meenschapskarakter, om te beginnen in de artt. 7:806 en 807 waar de kernregels 
voor een gebonden gemeenschap worden herhaald: (a) beschikkingsonbevoegdheid 
met betrekking tot afzonderlijke tot de onderneming behorende goederen,86 (b) dat 
privé-crediteuren het aandeel van een vennoot als geheel niet kunnen uitwinnen 
noch verdeling kunnen vorderen, (c) dat uit de lidmaatschapsverhouding voortvloeit 
dat de persoonlijke hoedanigheid van ondernemer en de daaraan contractueel 
verbonden bijdrage- en onthoudingsverplichtingen niet in een huwelijks- of andere 
gemeenschap vallen doch slechts de uit de overeenkomst af te leiden waarde van 
diens aandeel in (het recht op) de gezamenlijke onderneming,87 (d) dat de PV een 
afgescheiden vermogen heeft (art. 806 lid 2), waardoor de ondernemingsactiva ter 
bescherming van zaakscrediteuren worden afgescheiden van hun privé-vermogen88 
zonder dat die afscheiding – omgekeerd – de vennoten zelf beschermt doordat 
zaakscrediteuren zich uitsluitend dáárop kunnen verhalen.89 De vraag rijst daarom 
of de stille maatschap (art. 7:801 lid 2) hier niet kan worden gemist en deze te zien 
als een gekwalificeerde gemeenschap van titel 3.7 BW, waarbij de partners hun 
beheersregeling (art. 3:168) naar eigen goeddunken kunnen inrichten en art. 7:804 
niet toepasselijk is. Het zou het Wv vereenvoudigen. 
 
4.3.2 De meer principiële vraag is waarom het PV-recht ook nu nog in Boek 7 
wordt behandeld. Het gaat om rechtsvormen voor commerciële ondernemingen; de 
burgerlijke maatschap verdwijnt. Het Wv volgt de opzet van de Code Napoleon.  
De  handelsvennootschappen met hun eigen ‘openbare’ karakter zijn geregeld in  
het aan de Code de Commerce ontleende WvK. Hierbij staat niet de idee voorop 
van een puur contractuele ‘losse’, tijdelijke samenwerkingen van twee of meer 
personen die elkaar slechts binden op grond van volmacht. De Code Napolen week 
                                                        
86  De artt. 7:806-808 zeggen ons nog eens dat het niet om een verdelings-gemeenschap handelt. Dat 

volgt reeds uit de aard van de door samenwerking (art. 3:168) gebonden gemeenschap (vgl art. 3:190). 
87   In het Wv: ‘economische deelgerechtigdheid’, ook volgens de Raad van State, een wat apocriefe 

aanduiding. Het gaat hier om de waarde van het aandeel. Geheel anders: J.M.M. Maeijer, Trustachtige 
verhoudingen en economische deelgerechtigdheid in de personenvennootschap, in: Trust en onderne-
ming (Uniken Venema-bundel), p. 5-12; Vgl HR 12 oktober 2001, RvdW 2001,153 (K./M.) en mijn 
AA-noot 2002, p. 163-169.  

88  Het Wv geeft geen analyse van het begrip afgescheiden vermogen. Zie MvT bij art. 7:806.  
89  Voor een onderneming wordt afzondering wel maar afscheiding (nog?) niet erkend. Zie over het 

Romeins-rechtelijke peculium J.W. Zwalve, Trustrechtelijke aspecten van het Romeinse onderne-
mingsrecht, in: Trust en Onderneming (Uniken Venema-bundel), p.163-178. 
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af van ook onze eigen90 Germaansrechtelijke traditie.91 De keuze van Wv is niet 
consistent. In de NBW-opzet had meer voor de hand gelegen de PV te behandelen 
als een bijzondere gemeenschap in titel 3.7 of een nieuwe vervolgtitel 3.7A. Daar-
tegen pleit het karakter van de openbare vennootschap als zelfstandig rechtsdrager 
en, in de door het Wv zelf gekozen opzet, de introductie van de OVR waarmee het 
Wv weer aansluiting zoekt bij het rechtspersonenrecht, zoals ook Meijers en Van 
der Grinten, zij het op geheel andere wijze, al deden. 
 
4.3.3 Was opneming in Boek 7 zinvol met het oog op aansluiting op het algemene 
overeenkomsten- en verbintenissenrecht? Het antwoord luidt ontkennend. Vennoot-
schap is niet een wederkerige ‘ruil’-overeenkomst, maar een organisatieovereen-
komst, die vooral is gericht op regeling van de uit het gezamenlijke recht op de 
onderneming van de vennootschap voortvloeiende elementen: de verdeling van de 
zeggenschap, winst en verlies, liquidatierechten en die ook het kader biedt voor de 
onderlinge en jegens de vennootschap als geheel overeen te komen respectievelijk 
op grond van de wet geldende lidmaatschapsrechten en plichten: de strevings- en 
onthoudingsplichten en exit-regelingen. Alles met het oog op de gezamenlijke 
exploitatie van hun onderneming. Zij gelijkt in dit opzicht niet alleen op de in art. 
3:168 BW bedoelde beheersregeling, maar ook op de statuten en de onderlinge 
regeling tot samenwerking in een persoonsgebonden samenwerking in een rechts-
persoon.92 Voor de vrijheid van interne organisatie voor de ook in het Wv implicite 
als zelfstandig rechtsdrager erkende OV als zelfstandig rechtsdrager, is plaatsing in 
Boek 7 niet nodig, zo min als dat nodig is voor een BV waarin partners samenwer-
ken. Het Wv schakelt de partijautonomie overigens zelf goeddeels uit met art. 
7:804. 

                                                        
90  Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid, III,28 en III,21; Simon van Leeu-

wen, Het Roomsch-Hollands Regt (1678), dl. XXIII.  
91  Duitsland en Zwitserland sloten aan bij die traditie. Zowel in het Duitse als in het Zwitserse recht zijn 

de ‘einfache Gesellschaft’, te vergelijken met onze burgerlijke maatschap en te onderscheiden van de 
‘Personenhandelsgesellschaften’, t.w. de ‘offene Handelsgesellschaft’ (in Zwitserland: ‘Kollektivge-
sellschaft’) en de Kommandit-gesellschaft. Deze laatste behielden hun handelsrechtelijke karakter en 
volgen in verschillende opzichten meer de handelsrechtelijke rechtspersonen dan de ‘einfache Gesell-
schaft’, zoals voor het vertegenwoordigingsstelsel (Prokura in plaats van Stellvertretung). Overeen-
komstige verschillen bestaan tussen onze huidige maatschap en vof/CV. In het BGB wordt de Gesell-
schaft  gevolgd door de Bruchteilgemeinschaft (verdelingsgemeenschap). Gesellschaft behoeft –let 
wel- geen commerciëel doel te hebben en leidt (zie Par. 718 BGB) in de regel tot een gezamendehand-
se gerechtigdheid tot het vermogen van de vennootschap. Gesellschaft is aldus een door de overeen-
komst tussen de Gesellschafter, d.w.z. ‘Gesellschaft’, gebonden gemeenschap. Bij de Bruchteilge-
meinschaft daarentegen ontbreekt die gebondenheid, zodat de deelgenoten vrij zijn scheiding en deling 
te vorderen van hun gemene ‘eigendom’. 

92  In andere zin: A.L. Mohr, Personenvennootschappen, p. 51 e.v.; vgl mijn Joint ventures (1976), p. 85 
e.v. en 122 e.v., en mijn NVvR-preadvies, Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen omtrent joint 
ventures (1992). 
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Om die reden was ook voor de normatieve werking van redelijkheid en bil-
lijkheid plaatsing in Boek 7 niet nodig (vgl. de artt. 3:168 en 2:8) en dat geldt ook 
voor  andere regels. Vennootschap is een organisatieovereenkomst, waarmee vele 
regels zich niet verdragen, zoals voor ontbinding en vereffening, waarvoor het Wv 
terecht aansluit bij de regels voor gemeenschap en rechtspersonen.93 De regel van 
art. 7:804 dient te worden omgekeerd: regelend recht tenzij uit de wet expliciet 
anders blijkt,94 zoals voor het huidige ‘Leonina’-verbod en de vertegenwoordi-
gings- en aansprakelijkheidsregelingen van artt. 17 en 18 WvK. Het motief van 
bescherming van de economisch zwakkere geldt hier niet. 
 
4.3.4 Juist bij plaatsing in Boek 7 valt op dat het Wv niet een afdeling bevat met 
(dispositieve) regels voor de rechtsbetrekkingen tussen de vennoten onderling en 
jegens de vennootschap, daaronder ook de aard van lidmaatschap en ‘aandeel’.95 
De strevings- en onthoudingsverplichtingen,96 welke dwingend of dispositief 
voortvloeien uit de jegens elkaar en de vennootschap verschuldigde loyaliteit, zijn 
niet in samenhang uitgewerkt en thans verspreid over verschillende afdelingen; een 
concurrentieverbod97 en de regel dat vennoten geen ‘opportunities’ mogen stelen98 
(in strijd met hun inbrengplicht in ruime zin: dat zij zich op de overeengekomen 
wijze inzetten ter bereiking van het overeengekomen doel)99 ontbreekt. De reken-, 
verantwoordings- en informatieplichten zijn verplichtingen jegens elkaar en de 
vennootschap. In het Wv zijn deze nogal ‘institutioneel’ opgezet (art. 7:814 jo. 809 

                                                        
93  Het contractuele karakter van de vennootschap leidt er dus niet toe dat beëindiging van lidmaatschap 

door overlijden of anderszins ook noodwendig leidt tot ontbinding van de overeenkomst van samen-
werking als zodanig, laat staan van beëindiging van de onderneming. Winst in het Wv is dat art. 7:818 
voortzetting van de vennootschap voorop stelt. Het versterkt de notie van de OV als zelfstandig rechts-
drager. Ook bij vereffening moet voorop staan (de waarde van) de onderneming als geheel zoveel als 
mogelijk is te behouden. Hierbij past dat de onderneming en het recht daarop blijft voortbestaan indien 
na uittreding en uitstoting nog slechts een partner resteert. Ook dan dient de afwikkeling gericht te zijn 
op behoud van de onderneming en bijgevolg op ‘uitkoop’ van de partner in wiens persoon de oorzaak 
van de ontbinding is gelegen. Zie ook de analyse van Van der Sangen in deze bundel. 

94  Aldus ook Tervoort, NJB 2003, p. 364. L.Timmerman, De rechtspersoonlijkheid van de personenven-
nootschap, Ondernemingsrecht 2003, p. 96-98. 

95  Nu vinden wij voor dit laatste verspreide bepalingen, onder meer over ‘economische deelgerechtigd-
heid’; vgl o.m. artt. 7:808 en 821. Bedoeld lijkt slechts te zijn de waarde van het aandeel in het recht 
op de onderneming. Zie voor heet element lidmaatschap: W.J. Slagter, Opvolging van vennoten, 
WPNR 2003, p.235-240.   

96  Vgl Pitlo/Raaijmakers, nrs. 118-1.121 en 2.24. 
97  HR 19 oktober 1990, NJ 1991,21 (Koghee/Akkocka); zie mijn noot in AA, 1991,425, waarin ik er op 

heb gewezen dat eenzelfde verbod zou dienen te gelden voor partners die samenwerken in een per-
soonsgebonden BV. Terzijde wijs is ik er op dat een dergelijk concurrentieverbod ingevolge de ‘Code 
Tabaksblat’ zelfs geldt voor bestuurders van beurs-NV’s.   

98  Het verklaart het volgens sommigen overbodige art. 7A:1665/1666; Pitlo/Raaijmakers, nr. 2.51a.  
99  HR 17 december 1993, NJ 1994, 301; AA 1994, 7/8 (Van den Broeke/Van der Linden): vof kan 

daarvan nakoming vorderen. 
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lid 2 en 3).100 
Als overeenkomst blijft vennootschap een vormvrije organisatieovereen-

komst, die net als de statuten van een BV, het organisatiestatuut van de vennoot-
schap als rechtsdrager van de onderneming vormt. Openbaarheid van inrichting is 
niet vereist, doch slechts van het bestaan en de ‘Prokura’ van de besturende venno-
ten. De wet dient de partners de vrijheid te laten hun interne besluitvorming naar 
eigen goedvinden te regelen. (Dispositieve) hoofdregel blijve dat zeggenschap 
(‘control’) gezamenlijk wordt uitgeoefend en dat, onverlet externe vertegenwoordi-
gingsmacht, bij unanimiteit wordt beslist. Een vetorecht mag niet worden mis-
bruikt. Afwijking van die hoofdregels (meerderheidsbesluiten) moet mogelijk zijn, 
zoals in grotere beroepsmaatschappen met veel partners. In een OV met weinig 
partners past dit minder. In een CV moet, anders dan art. 7:837 lid 2 lijkt te zeggen, 
de commanditaire vennoot die risicodragend heeft ingebracht, aan de interne be-
sluit- en beleidsvorming deel kunnen nemen.101 Het Wv voorziet in verspreide 
bepalingen in regels voor geschillen, uittreding, uitstoting en ‘exit’-waardering. 
Uitgangspunt is terecht dat de vennootschap blijft voortbestaan, over de onderne-
ming spreekt het Wv niet. 
 
4.3.5 Art. 7:800 brengt niet tot uitdrukking dat de OV een ondernemingsvorm en 
tevens rechtsdrager is. Herstel van de samenhang met BV en NV via art. 2.1.3 
ONBW zou de OV bij de integratie van burgerlijk en handelsrecht, niet in Boek 7, 
maar in Boek 2 brengen bij de andere ondernemingsvormen. Niet de ooit gekozen 
opzet en structuur van (Boek 2 van) het NBW, maar de begrippencluster onderne-
ming/rechtsvorm/reorganisaties dient uitgangspunt te zijn. Dat ook persoonsgebon-
den BV’s worden beheerst door eenzelfde organisatieovereenkomst als de PV 
onderstreept ook van die zijde de tussen die ondernemingsvormen bestaande func-
tionele en conceptuele samenhang. Het Wv bezigt de term ‘onderneming’ niet, 
hoewel vennootschap daarop per definitie betrekking heeft. Aansluiting bij de wijze 
waarop ik dat begrip heb geanalyseerd, vereenvoudigt de materie. Gezamenlijke 
controle over het recht op de onderneming maakt ook andere rechtsfiguren begrij-
pelijker, zoals testamentair, beschermings-, faillissements-, surséance- en ‘straf’-
bewind, want ook dan is het vooral de in dat recht besloten zeggenschap over de 
onderneming als geheel (en op ‘going concern’-basis) dat onderwerp is van de 
testamentaire of wettelijke regeling van de bevoegdheden van de bewindvoerder, 
faillissementscurator, de bewindvoerder in surséance of van het ‘straf-bewind’ (art. 
11 WED). Het verklaart ook de figuur van onderbewindstelling van een aandeel in 

                                                        
100  Zie A.J.S.M. Tervoort, Administratie, winst en verlies, in deze bundel; H. Beckman, Administratie en 

winst en verlies bij de personenvennootschap, Ondernemingsrecht, 2003, p. 108-111. 
101  Zie daarover P.J. Dortmond, De besturende commandiatiare vennoot, Ondernemignsrecht 2003,  p. 

104-108;  M.J. van Mourik, Personenvennootschappen (2003), p. 170 e.v. 
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een vennootschap (art. 4:160). 
Het laat voorts zien dat en hoe in het recht op een onderneming goodwill be-

sloten is en dat gezamenlijke recht de grondslag is voor strevings- en onthoudings-
verplichtingen. Ook inbreng, toe- en uittreding worden nu eenvoudiger. Het aandeel 
in het recht op de onderneming behoort te worden overgedragen en geleverd. Nu 
het Wv de continuïteit van (de onderneming van) de vennootschap voorop stelt, zou 
anders dan bijvoorbeeld in art. 7:821 lid 1 in die benadering voorop moeten worden 
gesteld dat het gaat om vergoeding voor afstand van medegerechtigdheid tot het 
recht op de onderneming. De onderneming blijft dezelfde, slechts in het ledensub-
straat, de gerechtigden, treedt aldus een wijziging op. Art. 7:818 beperkt terecht de 
ontbinding van de vennootschap, maar daarbij gaat het in essentie om het voortbe-
staan van de onderneming. Slechts de waarde van het aandeel in het recht op de 
onderneming wordt bij exit vergoed. 
 
4.3.6 Als opgemerkt ontbreekt ook een afdeling ‘vermogen’. Afdeling 2 heeft de 
titel ‘de inbreng’, maar in feite is dat slechts het onderwerp van art. 7:805. Minstens 
zo belangrijk als de initiële inbreng is de wijze waarop door het bevoegde handelen 
van de vennoten mutaties optreden in het vermogen van de vennootschap. De zware 
NV en BV-regels gelden uiteraard niet, maar het is niettemin dat vermogen zoals te 
eniger tijd samengesteld waarop de verhaalspreferentie van de zaakscrediteuren 
betrekking heeft, let wel: ongeacht de vraag of de vennootschap rechtspersoonlijk-
heid heeft verkregen, want voor de verhaalspreferentie maakt dat geen verschil, 
terwijl de interne ‘deelgerechtigdheid’ de overeenkomst volgt en de waarde daarvan 
dient te worden vastgestelde aan de hand van de administratie. Dat vermogen in 
ruime zin bestaat uit de activa en de passiva van de gezamenlijke onderneming. Dat 
muteert voortdurend door inbreng en handelingen ten name van de vennootschap. 
Ook de actie tot nakoming van die inbrengverplichting komt toe aan de vennoot-
schap en valt in de gemeenschap (art. 7:805 lid 3). Voorzover het niet (tevens) gaat 
om onderlinge reken- en verantwoordingsplichten ziet de algemene administratie-
plicht (art. 7:814) op de beschrijving van dit vermogen. 
 
4.4 De OV (CV) is de vennootschap tot het uitoefenen van een beroep of bedrijf, 
die op een voor derden duidelijk kenbare wijze naar buiten optreedt onder een door 
haar als zodanig gevoerde naam.102 Zij wijkt niet af van de huidige vof, behalve dat 
zij ook de huidige openbare beroepsmaatschap gaat omvatten.103 Kenmerkend blijft 

                                                        
102  Zie A.J.S.M. Tervoort, NJB 2003, p. 363: beroep of bedrijf schrappen, want anders is een vennoot-

schap waarin geen beroep of bedrijf wordt uitgeoefend een stille vennootschap.  
103  Het verschil in behandeling tussen vennootschappen ter uitoefening van een beroep of bedrijf vervalt 

aldus, wat niet wil zeggen dat daarmee dat onderscheid zonder betekenis is. Gevolg is dat de aanspra-
kelijkheidsregeling voor beroepsbeoefenaren die in een openbare vennootschap samenwerken wordt 
uitgebreid van een proportionele naar een solidaire aansprakelijkheid. Echter stelt art. 7:813 lid 2 voor 
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haar openbare karakter (‘firmanaam’ en inschrijving in het Handelsregister). Zij 
blijft een door samenwerking gebonden gemeenschap van het recht op een onder-
neming. Haar karakter van Verbandsperson wordt versterkt door art. 7:718 en art. 
7:820 dat ook een partiële ontbinding expliciet mogelijk maakt. Dat in het geval 
van partiële ontbinding ten aanzien van één vennoot met voortzetting door de 
andere vennoten, diens ‘aandeel in de vennootschappelijke gemeenschap’ wordt 
‘toegedeeld’ en alsdan levering conform art. 3:186 lid 1 BW vereist is, strijdt met 
de boven uiteengezette notie van de OV als gezamenlijke onderneming en is onno-
dig complex. Stelt men voorop dat het aandeel betrekking heeft op de gemeenschap 
van het recht op de onderneming, dan maken de ondernemingsgoederen reeds deel 
uit van de algemeenheid van goederen en schulden en behoeft slechts het aandeel in 
het recht op de onderneming te worden geleverd bij akte (art. 3:95 BW). Hetzelfde 
kan worden geredeneerd bij opvolging door een derde (art. 7:823 lid 3). Deze 
bepaling spreekt echter over ‘het aandeel (..) in de goederen van de vennootschap-
pelijke gemeenschap’. Levering zou moeten gescheiden volgens art. 3:96: ‘stuks-
gewijs’ derhalve. Bij een OVR wordt slechts een akte vereist. Voor dat verschil zie 
ik geen grond. Het miskent zowel het karakter van de onderneming als van de OV. 
De gebonden en als OV verzelfstandigde gemeenschap van (het recht op) de onder-
neming wordt toch geen andere?  Het spreekt voor zich dat de waarde van het 
aandeel van de uittredende vennoot aan hem moet worden vergoed: art. 7:821. Het 
gaat hier niet om ‘economische deelgerechtigdheid’, maar slechts om de waarde 
van het aandeel in het recht op de onderneming.104 
 
4.5 De OVR is de OV die in de overeenkomst van vennootschap heeft bepaald dat 
zij rechtspersoon is (?) en die overeenkomst heeft doen opnemen in een notariële 
akte. Zij wordt rechtspersoon met ingang van de dag volgend op die waarop zij als 
zodanig is ingeschreven in het Handelsregister (art. 7:802 lid 1). De rechtspersoon-
lijkheid van een OV wordt dus, anders dan Meijers en Van  der Grinten voorstel-
den, niet erkend, maar ‘verkrijgbaar gesteld’. Dat de vof, hetzelfde blijft gelden 
voor de OV, geen ‘rechtspersoon’ zou zijn, is lang gebaseerd op de observatie ‘dat 
de rechtspraak er niet aan wil’, hoewel mijns inziens diezelfde rechtspraak nauwe-
lijks anders kan worden uitgelegd. Het Wv behoeft die rechtssubjectiviteit slechts te 
erkennen, zoals eerder ook is voorgesteld. De Minister verklaart niet waarom dat 
niet geschiedt en evenmin wat hij de OV daardoor onthoudt. Waren wij een halve 

                                                        
dat een partner zich kan disculperen als een tekortkoming in de uitvoering van een aan een OV ver-
leende opdracht niet aan hem kan worden toegerekend. Vgl. A.L. Mohr, t.a.p., p. 82 e.v.; J.B. Weze-
man, Bevoegdheden, aansprakelijkheid en verhaal bij personenvennootschap nieuwe stijl, Onderne-
mingsrecht 2003, p. 99 e.v. en J.B. Huizink,Vertegenwoordiging door en aansprakelijkheid van venno-
ten, WPNR 2003,  p. 227-235.  

104  Zie met instemming de analyse van Van der Sangen, Ontbinding en vereffening bij persoonsgebonden 
ondernemingsvormen, in deze bundel. 



Personenvennootschapsrecht in de structuur van het ondernemingsrecht                                                 

41 
 

eeuw geleden zo ver dat haar rechtssubjectiviteit werd erkend, aan het begin van de 
21e eeuw zetten wij een stap terug. 

De kunstmatige onderscheiding tussen OV en OVR lijkt het residu van een 
debat over de vraag of erkenning van haar rechtspersoonlijkheid een OV Vpb-
plichtig zou maken.105 De Staatssecretaris van Financiën verklaarde inmiddels dat 
OV en OVR fiscaal transparant blijven. Rechtspersoonlijkheid maakt dus geen 
verschil. Deze bevrijdende mededeling kwam pas heel erg laat in de voorbereiding 
van het Wv. Lange tijd moest dus rekening worden gehouden dat de praktijk zou 
vragen om een fiscaal transparante ‘niet-rechtspersoon’ als de door Meijers en Van 
der Grinten erkende rechtspersoonlijkheid zou worden bevestigd. Het lijkt er op dat 
 men het voor dat geval ontworpen noodscenario niet meer heeft willen loslaten na 
de zeer late ontvangst van de mededeling van de Staatssecretaris. 

Is een OV erkend als zelfstandig drager van rechten en plichten106 en kozen 
Meijers en Van der Grinten in de vorige eeuw voor een daarbij aansluitende erken-
ning in de wet zelf, het Wv zet een stap terug in de richting van een quasi-
concessiestelsel en ‘verleent’ het etiket ‘rechtspersoon’ slechts indien is voldaan 
aan de ‘oprichtings’-eisen van art. 7:802/832.107 Het voorgestelde optiestelsel 
(OV/OVR) is fiscaal niet (meer) nodig en overigens onpraktisch en verwarrend. 
Verwarrend omdat een OV niet verschilt van de huidige vof en dus blijft wat zij 
was: een zelfstandig rechtsdrager en dus ‘rechtspersoon’,108 welke kwalificatie de 
wetgever haar niet kan onthouden en onpraktisch omdat het leidde tot het dwin-
gendrechtelijke karakter van het Wv,109 maar vooral omdat een OVR partners en 
derden niets extra’s biedt behalve – zie art. 7:802/832 – extra kosten en rompslomp, 
onder meer door de eis van een notariële akte110 en het ontbreken van een eenvou-
                                                        
105  M.L.M. van Kempen, Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen (1999), Schoor-

dijk Insituut, Center for Company Law; zie ook haar bijdrage ‘Moeten openbare personenvennoot-
schappen door toekenning van rechtspersoonlijkheid hun fiscale transparantie verliezen? in: Personen-
vennootschap en ‘onderneming’, p. 41-57 (noot 6); zie ook P.H.J. Essers, Ook het fiscale onderne-
mingsrecht is aan herziening toe, WPNR 6505 (2002, p. 693-694) en de bijdrage van beide auteurs in 
deze bundel; vgl. H.M.N. Schonis, Personenvennootschappen, p. 175 e.v. 

106  Pitlo/Raaijmakers, nr. 2.35-2.41. Art. 2.1.3 ONBW en het ontwerp Titel 7.13 ONBW van Van der 
Grinten sloten daarbij aan, het Wv zet een stap terug.  

107  Het Wv introduceert, ook voor OV en maatschap, regels ontleend aan de algemene bepalingen van 
Boek 2. Art. 7:802 lid 2 zegt voor de OVR dat die slechts toepasselijk zijn ‘voor zover de onderhavige 
titel daarnaar verwijst’. Vgl. de door Boek 2 geïnspireerde artt. 7:826-831 (ontbinding en verffening). 
Zie hierover uitvoerig de bijdrage van Van der Sangen in deze bundel.  

108  In gelijke zin, behalve in de oudere litteratuur Paul Scholten, Eggens en Diephuis ook reeds de 
ontwerpen van Meijers en Van der Grinten; A.L. Mohr, Personenvennootschappen, p. 61; J.M. Blanco 
Fernandez, De rechtssubjectiviteit van de openbare vennootschap, WPNR 6459 (2003); A.J.S.M Ter-
voort, NJB 2003, p. 364.  

109  Vgl. MvT bij art. 7:802. 
110  Mijns inziens kan de voorgeschreven notariële hulp worden gemist: ook zonderdien kunnen bruikbare 

praktijkmodellen worden ontwikkeld. De MvT bij art. 7:802 motiveert deze ingreep met ‘de wens dat 
het tot stand komen van rechtspersoonlijkheid op deskundige wijze wordt begeleid en de vereiste in-
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dige omzetting of inbreng van de onderneming met werking onder algemene titel. 
Waarom bepaalt het Wv niet eenvoudig dat een OV rechtspersoonlijkheid verkrijgt 
– zoals bij het EESV – door inschrijving in het Handelsregister?111 

Uitdrukkelijke erkenning als ‘rechtspersoon’, maar ook de introductie van de 
OVR noopt tot herijking van de algemene bepalingen én dito regelingen van Boek 
2 BW. Nu zegt art. 7:802 lid 2 enkel dat die slechts van toepassing zijn voor zover 
titel 7.13 daarnaar verwijst. Maar zeker als ook het BV-recht wordt herzien zullen 
wij ons opnieuw over die opzet moeten buigen. Die regels zijn te lang en ten on-
rechte geïsoleerd van het PV-recht. Waarom zijn wettelijke reorganisatiemogelijk-
heden slechts voorbehouden aan bepaalde rechtspersonen (omzetting, fusie, split-
sing, inbreng van een gehele onderneming ‘going concern’, ontbinding en vereffe-
ning)?112 Omdat Boek 2 geen ‘eenheid’ vormt, kunnen mijns inziens. de algemene 
bepalingen worden geschrapt en de onderscheiden onderwerpen per rechtsvorm 
worden toegespitst in ieders afzonderlijke regeling. 

                                                        
breng (..) overeenkomstig de daarvoor geldende regels geschiedt’.  

111  MvT ad art. 7:802, nr. 4; vgl ook artt. 7:832 lid 2 en 833 lid 2. Het voorstel gelijkt enigszins op art. 
2:181 maar verschilt daarvan wezenlijk nu daar de bestuurders onbeperkt aansprakelijk worden ge-
houden en zulks hier uiteraard achterwege blijft omdat een niet-ingeschreven OVR altijd nog een OV 
constitueert.  

112  Zie P.H.J. Essers en M.J.G.C. Raaijmakers, Omzetting van een personenvennootschap in een NV of 
BV of omgekeerd, in: Verkenningen op op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht (2000), p. 
245 e.v., Schoordijk Instituut, Center for Company Law (UvT). 
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5 Reorganisaties van personenvennootschappen: de proef op de som113 
  
5.1 Onderscheiden reorganisaties van vennootschappen 
 
5.1.1 Reorganisatie is een begrip dat ik gebruik voor de veelheid van mogelijke 
wijzigingen in de aard van de rechtsbetrekking tussen ondernemer en zijn onder-
neming. De facilitering daarvan is van zeer groot belang voor de praktijk. Niet het 
minst omdat vele PV’s in feite voortzettingen zijn van eenmansondernemingen, 
moet onze aandacht primair zijn gericht op de overgangen die zich daarbij voor-
doen, maar, denkend in termen van de levenscyclus van ondernemingen, evenzeer 
op de latere stappen: uitbreiding van het aantal vennoten, wisseling van vennoten, 
omzetting in een CV of in een BV en – bij gebleken succes – vandaar uit weer naar 
een NV, al dan niet met beursgang. En vaak zien wij ook de omgekeerde weg: 
overname, management buy outs, spin offs en zo meer. Het laat zien dat de behoef-
te aan flexibele en efficiënte reorganisatie-instrumenten niet beperkt is tot enige 
bepaalde rechtsvorm van een onderneming, maar zich doet gevoelen voor iedere 
vorm waarin een onderneming wordt gedreven. Het onderstreept opnieuw, nu 
vanuit dit gezichtspunt, het belang van een weldoordachte samenhang van het 
ondernemingsrecht waarin kunstmatige en door verkeerd gekozen dogmatische 
vertrekpunten opgetrokken scheidsmuren worden verwijderd. Een onderneming 
wordt niet per se een andere wanneer een ondernemer die hoedanigheid in samen-
werking met iemand anders gaat delen (man/vrouw-vennootschap of ouder/kind-
samenwerking), een georganiseerde samenwerking wordt niet een wezenlijk andere 
als de vorm daarvan wijzigt van een PV naar een BV. 
 
5.1.2 Die benadering is niet die welke onze wetgever tot dusver heeft gekozen, ook 
niet in het Wv. Ook hier zien wij de doorwerking van de ontwikkeling die ik hier-
boven heb geschetst. Voor Boek 2-rechtspersonen kregen wij de juridische fusie en 
– heel erg laat – de juridische splitsing, terwijl slechts schoorvoetend de mogelijk-
heden tot omzetting zijn verruimd en al deze reorganisaties slechts worden voorbe-
houden aan Boek2-rechtspersonen, terwijl niets zich er mijns inziens tegen verzet 
reeds thans een vof om te zetten in een BV en omgekeerd, d.w.z met behoud van 
identiteit. Immers: de onderneming blijft dezelfde, het personensubstraat wijzigt 
niet, noch de samenwerking tussen de partners.114 Het maatschappelijke belang van 
dit alles wordt te weinig onderkend.115 
                                                        
113  Dit onderdeel van deze bijdrage is gebaseerd op mijn opstel: ‘Reorganisaties van personenvennoot-

schappen in het ontwerp titel 7.13 NBW’, WPNR 03/6524, p. 246-253. 
114  Zie P.H.J. Essers en M.J.G.C. Raaijmakers, t.a.p.  
115  De geringe aandacht voor doet de eenmansonderneming is omgekeerd evenredig met haar maatschap-

pelijke belang (eind 2000: plm. 360.000 in Nederland en - ter vergelijking - plm. 4 miljoen in de hele 
EU) en privaatrechtelijke complexiteit in verband met persoonlijke lotgevallen van de ondernemer, 
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Reorganisaties kunnen zich voordoen zonder wijziging van de identiteit en 
hoedanigheid van rechthebbende van de ondernemer, zoals bij verhuur, verpach-
ting, handelen voor rekening en risico van de ondernemer, bewind en beheer, cost 
company. Wijziging in de identiteit van de ondernemer of diens positie als recht-
hebbende op de onderneming doet zich voor in gevallen van overgang, overdracht, 
voortzetting, overlijden, faillissement, surséance, het aangaan van een vennoot-
schap, de incorporatie in een BV/NV, bij inbreng, fusie, splitsing, afsplitsing en 
partiële of algehele ontbinding. Reorganisaties kunnen zich ook voordoen door 
wijziging van een reeds bestaande samenwerking of ‘lichaam’ door wijziging van 
de interne organisatie (overeenkomst, statuten) en de daarmee gepaard gaande 
wijziging van de inhoud van het lidmaatschap van de betrokken organisatie voor de 
‘leden’. Enkele daarvan zijn in het rechtspersonenrecht geregeld (omzetting, fusie, 
splitsing, afsplitsing, statutenwijziging), maar strikt voorbehouden aan rechtsperso-
nen (meestal “van dezelfde soort”).  
 
5.1.3 De vragen die zich hier voordoen zijn steeds dezelfde: (a) of met behoud van 
identiteit een rechtsdrager zich kan omzetten in een andere rechtsvorm (wijziging 
van statuut, statuten, doel, activiteiten, materiële statuten-‘wijziging’, overdracht 
van alle of een belangrijk deel van de activiteiten, omvorming tot een kasgeld-
NV/BV); (b) of met behoud van identiteit (het recht op) een onderneming kan 
worden overgedragen aan dan wel als geheel kan worden ingebracht in of voortge-
zet door een andere rechtsdrager; (c) hoe minder vergaande beperkingen in het 
recht op de onderneming kunnen worden aanvaard (huur, pacht, bewind); (d) hoe 
belangen van derden worden gewaarborgd; (e) hoe belangen van minderheden 
worden gewaarborgd; (e) hoe de onderneming wordt gewaardeerd; (f) hoe de 
rechtsdrager wordt ontbonden en daarbij belanghebbenden worden beschermd; (g) 
hoe een bestaande samenwerking kan worden gehandhaafd bij wisseling van 
rechtsvorm; (h) hoe aansprakelijkheidsbeperkingen of -verruimingen doorwerken 
bij reorganisaties; (i) hoe grensoverschrijdende reorganisaties vorm kunnen krij-
gen? 
 
5.1.4 Ik blijf pleiten voor verbreding van het wettelijke menu van ondernemings-
vormen en het reorganisatie-instrumentarium, waarbij ik opnieuw wijs op het 
Duitse Umwandlungsgesetz (1995) en het Belgische Wetboek Vennoot-schappen 
(1999) en Art. 9 RUPA. De regeling van de omzetting moet van de algemene 
bepalingen worden overgebracht naar de ‘algemene regeling’ van de fusie en 
                                                        

opvolging, voortzetting en “exit”-modellen. Weinig aandacht is er voor de realiteit van de levenscyclus 
van vele ondernemingen en de facilitering van de reorganisatiestappen in die cyclus, mede gelet op de 
invloed van fiscaal gedreven keuzes. Te weinig aandacht is er ook voor de samenhang met reorganisa-
tie van overheidsondernemingen, blijkend uit moeilijk verklaarbare verschillen bij privatiseringswetten 
en toepassing van de Wet ARHI. 
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splitsing. De beperkingen van de artt. 2:310 en 334b BW (rechtsvormgelijkheid) 
moeten worden herzien, zodat (a) omzetting daarin wordt geïntegreerd en (b) de 
gefaciliteerde reorganisatiemogelijkheden ook ten dienste komen staan van (open-
bare) vennootschappen en (c) daarin ook de ‘omzetting’ van een eenmansonderne-
ming gestalte kan krijgen (vgl, artt. 769 e.v. Belgische Wet Vennootschappen). Wij 
moeten dan wel de idee loslaten als zou de omzetting een ‘juridisch hoogstandje’ en 
een ‘merkwaardige voorziening’ zijn116 en onderkennen dat dit een reeds lang en in 
verschillende vormen bestaande rechtsfiguur is waarbij, in het bijzonder bij ge-
meenschappen, het personen- en goederensubstraat behouden blijft maar de aard 
van de gebondenheid kan wijzigen.117 Stelt men het recht op de onderneming 
centraal, dan volgt reeds daaruit continuïteit van de onderneming zelf. Het biedt een 
‘conceptuele continuum’ als basis voor uitwerking en regeling van de in praktijk 
zeer frequent wenselijke en voorkomende ‘reorganisaties’ (in ruime zin). Dat geldt 
ook voor ‘toetreding’ tot een eenmanszaak die daardoor PV wordt en de voortzet-
ting door de enig overblijvende partner. De Minister ziet dit anders. Afdeling 5 van 
het Wv tendeert in die richting, maar erkenning van de OV als rechtssubject zou 
deze discussie en die ‘economische deelgerechtigdheid’118 overbodig maken en de 
grondslag bieden voor omzetting op de wijze als voorzien in art. 2:18 (vof/CV in 
BV en omgekeerd) en voor uitbreiding van fusie en splitsing voor een PV.119 Laten 
wij thans bezien wat het Wv ons brengt. 
 
5.2 De ‘niet-omzetting’ van een OV in een OVR (art. 7:832) 
 
5.2.1 Het Wv trekt een hoge scheidsmuur op tussen OV en OVR. Hoewel eindelijk 
het initiatief is genomen om het BV-recht te flexibiliseren120 en verwacht mag 
worden dat zulks er toe leidt dat de dichotomie die Meijers aanbracht tussen PV- en 

                                                        
116  Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II, nr. 151. 
117  Het is haar Romeins-rechtelijke oorsprong: de erven-gemeenschap die besluit de haar toehorende 

onderneming als societas voort te zetten. Dat het Wv zwijgt is niet vanzelfsprekend nu de beheers- en 
vertegenwoordigingsmacht en aansprakelijkheid van de partners en de positie van derden door omzet-
ting wordt beïnvloed. Vgl. ook de artt. 7:836 en 7:822 (overeenkomst op voorhand ten aanzien erfge-
namen van een overleden vennoot) en art. 7:817 lid 3.  

118  Het gaat slechts om de (gelds-)waarde van het aandeel in de ‘lidmaatschapsrechten’ (zeggenschaps-, 
winst- en uitkeringsrechten) en niet, zomin als bij een BV, om een goederenrechtelijk aandeel in de tot 
de onderneming behorende activa en passiva. Anders de MvT bij o.m. de artt. 7:818 en 822.  

119  Vgl P.H.J. Essers/M.J.G.C. Raaijmakers, Omzetting van een personenvennootschap in een NV of BV, 
in: P.H.J. Essers, e.a. (red), Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht, Schoor-
dijk Instituur, Center for Company Law (2000), p. 245-260.  

120  Zie daarover E. Kiersch, Grensoverschrijdende samenwerking en de noodzaak van een eenvoudig bv 
recht, in: Nederlands ondernemingsrecht in grensoverschrijdend perspectief, Uitgave vanwege IvO 
RUG, deel 40, Kluwer, Deventer 2003, p. 141-158; T.P. van Duuren, t.a.p. en M. Meinema, t.a.p.; H.J. 
de Kluiver  en M. Meinema,  WPNR 02/6503 p. 649/650. Zie ook reeds F.J.W. Löwensteyn,  preadvies 
NVvR (1971). 
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BV/NV-recht (welke nadien, zoals wij zagen, slechts is verscherpt) geheel of 
goeddeels zal verdwijnen door de erkenning dat een overeenkomst van samenwer-
king de incorporatie in een BV overleeft en ook nadien wordt erkend, verzuimt het 
Wv van de zijde van het PV-recht de kloof te dichten. Sterker: de scheidsmuur die 
Boek 2 scheidt van het PV-recht wordt verplaatst naar het terrein van het PV-recht 
zelf. Hoewel onduidelijk is en blijft wat het materiële verschil is tussen OV en 
OVR, in de opzet van het Wv wordt tussen beide een scherpe scheiding aange-
bracht. Voor het huidige recht verdedigde ik dat zelfs een omzetting op grond van 
art. 2:18 BW van een vof in een BV mogelijk is en dat standpunt huldig ik nog 
steeds. Het Wv wil daar niet van weten, maar moeilijk te bevatten is dat het zelfs 
twee rechtsvormen (OV en OVR) die aan dezelfde omschrijving van art. 7:800 lid 1 
voldoen voor een omzetting kennelijk niet aanmerkt als eenzelfde rechtsvorm voor 
de gezamenlijke onderneming, hoewel het personensubstraat hetzelfde blijft, de 
samenwerking geen wijziging ondergaat, de verhaalspositie van derden niet wijzigt 
en de inhoud van het lidmaatschap van ieder der vennoten niet wordt gewijzigd. 
Welk belang wordt met deze benadering gediend? Zeker niet van eenvoud van 
wetgeving, ook niet het belang van de justitiabelen, zeker niet het belang van 
ondernemers in het MKB en in de dienstverlenende sector en daarmede dus even-
min het nationale en EU-belang van bevordering van bedrijvigheid in onze econo-
mie. Slechts de belangen van het notariaat en de juridische/fiscale sector lijkt hier te 
zijn gediend. Laten wij de systematiek van het Wv nader beschouwen. 
 
 
5.2.2 Een OV kan zich niet rechtstreeks omzetten in een BV en moet daarvoor eerst 
een OVR ‘oprichten’. De stap van een OV naar een OVR brengt niet iets wezenlijk 
nieuws in de ‘nexus of contracts’ rond de gezamenlijke onderneming van de part-
ners, behalve dat deze in de opzet van het Wv gepaard met hoge notaris-, adviseurs- 
en overdrachtskosten (belasting voor onroerende zaken).121 Het Wv voorziet im-
mers niet in de mogelijkheid van een omzetting, d.w.z. de rechtshandeling waarbij 
de rechthebbenden van een juridische entiteit met behoud van identiteit een andere 
rechtsvorm kiezen (vgl. art. 2:18 BW). De OVR is in de Wv-opzet niet alleen een 
andere rechtsvorm (ondanks de overkoepelende omschrijving van art. 7:800 lid 1), 
maar ook een nieuwe rechtspersoon, ook al wijzigt noch haar personen-, noch haar 
goederensubstraat, noch ook haar organisatie en ook al beoogt ook het Wv veilig te 
stellen dat ook duurbetrekkingen ononderbroken ‘blijven’ bestaan. 
 
5.2.3 Misleidend en onzuiver is dan ook dat art. 7:832 zegt dat een OV rechtsper-

                                                        
121  Dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van advocaten en notarissen met het keuzesys-

teem haar instemming heeft betuigd, zoals Maeijer vaststelt (Personenvennootschappen, p. 4), is dan 
ook niet helemaal bevreemdend.   
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soonlijkheid kan verkrijgen daar die uitdrukkingswijze immers in strijd met de 
beoogde werkelijkheid suggereert dat de OV die daarvoor opteert in continuïteit 
blijft voortbestaan, terwijl die OV in het gekozen stelsel juist ophoudt te bestaan.122 
De OVR is een nieuwe rechtspersoon die de onderneming niet voortzet maar deze 
moet verwerven. Voor de ‘verkrijging’ van rechtspersoonlijkheid moet in de over-
eenkomst van vennootschap worden bepaald dat zij rechtspersoon ‘is’ (?). De 
‘aldus gewijzigde overeenkomst’ moet worden opgenomen in een notariële akte, 
die, blijkens de verwijzing naar art. 7:802 lid 1, moet worden verleden in de Neder-
landse taal,123 ook (!) als de overeenkomst al in een notariële akte was opgenomen 
(MvT ad art. 832, nr. 1). Die vormeis leidt tot een nieuwe overeenkomst en daar-
mee in de gekozen opzet tot discontinuïteit van de OV. Toch is het Wv wat apocrief 
over het ontstaan van die rechtspersoonlijkheid. De vennootschap is rechtspersoon 
vanaf de dag volgend op die waarop zij aan het handelsregister heeft gedaan van 
haar rechtspersoonlijkheid. In de akte moet worden bepaald dat zij rechtspersoon 
‘is’, maar kennelijk wordt zij dat pas op dat latere moment.124 Wat is rechtens 
indien tussen die momenten om wat voor reden ook een kortere of langere tijds-
ruimte komt te liggen? En wat als de vereiste inbreng (nog) niet heeft plaats gehad: 
mag dat later nog? Is het voldoende een vordering op de balans op te nemen? 
Waarom sluit het Wv niet aan bij de voor het EESV en elders in de EU geldende 
stelsel dat inschrijving in het Handelsregister constitutief vereiste is? 

Art. 7:803 is niet (uitdrukkelijk) toepasselijk. Lezen wij het Wv juist dat de 
OV bij nietigheid van deze rechtshandeling eenvoudigweg voort bestaat? Ik zou, zo 
zal de lezer duidelijk zijn, daartegen weinig bezwaar hebben, maar in het Wv-
stelsel lijkt het allerminst vanzelfsprekend. Voor het verkrijgen van rechtspersoon-
lijkheid is voorts vereist ‘dat alle goederen behorend tot de vennootschappelijke 
gemeenschap blijkens die akte worden ingebracht in de rechtspersoon’. Opnieuw 
zien wij hoezeer het Wv zich verwijdert van het huidige recht125 en, als ik het goed 
zie, in wezen ook van zijn eigen opzet. Wie moet wat inbrengen? De OV is een 
                                                        
122  In beginsel, want de MvT zegt dat ‘zoveel mogelijk dient te worden voorkomen dat naast de vennoot-

schap die verder als rechtspersoon door het leven gaat, nog een vennootschappelijke gemeenschap in 
een zelfde vennootschappelijk verband zou blijven bestaan’. Lid 4 bepaalt echter weer dat voor alle 
OV-schulden verhaal kan worden genomen ‘op de goederen van de vennootschappelijke gemeenschap 
voor zover nog aanwezig’. Men ziet de gevolgen van het ontbreken van een duidelijk concept van de 
OV; vgl. M. van Olffen, De openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid, WPNR 2003, p. 218-
226. 

123  Anders dan C.W. de Monchy, Nieuwe omzettingen in het vennootschapsrecht, Ondernemingsrecht 
2003, p. 124-132, zou ik dit, zo de bepaling al gehandhaafd blijft, niet willen beperken tot een Neder-
landse notaris. Ook de eis dat de akte in de Nederlandse taal moet worden verleden (art. 7:802 lid 2) 
lijkt niet erg bij te dragen aan onze internationale concurrentiepositie en strijdig met de EU-ambities.  

124  Vgl. daarover C.W. de Monchy, Nieuwe omzettingen in het vennootschapsrecht, Ondernemingsrecht 
2003, p. 124-132; M. van Olffen, De openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid, WPNR 2003,  
p. 218-226. 

125  Vgl. De Monchy en Van Olffen, vorige noot. 
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gebonden (!) gemeenschap en wel – per definitie – van (het recht op) een onderne-
ming, die op haar beurt een algemeenheid van goederen en schulden vormt. Daarin 
hebben de vennoten een aandeel en slechts dát is wat zich in hun privé-vermogen 
bevindt. Dat is wat waarover zij binnen de regelingen en de aard van hun samen-
werkingsovereenkomst kunnen beschikken en wat zij kunnen inbrengen. Het Wv 
lijkt een aantal stappen terug uit te willen zetten door te suggereren dat de vennoten 
een deelgerechtigdheid tot alle afzonderlijke goederen zouden dienen in te brengen 
en – zie lid 3 – ook te leveren op de wijze als voor ieder van die goederen is voor-
geschreven.126 De eenheid van het vennootschapsvermogen en de gezamenlijke 
onderneming als algemeenheid van goederen en schulden wordt hier gevoeglijk 
genegeerd en zelfs hier vallen wij terug op de obsolete zienswijze van de onderne-
ming als een ‘losse verzameling’ van activa en passiva met de daarbij passende 
‘stuksgewijze’ overdracht en levering, verscheidene pleidooien en het voorbeeld 
van artt. 759-764 van het Belgische Wetboek Vennootschappen ten spijt. Ik merk 
nog op dat onduidelijk is hoe hier de verwijzing naar art. 7:805 lid 4 (= 3) moet 
worden uitgelegd: ieder der vennoten kan ten  behoeve van de vennootschap de 
naleving van die verplichting tot inbreng vorderen. Is aan de verplichting niet reeds 
voldaan door de rechtshandeling ‘tot verkrijging van rechtspersoonlijkheid’ en de 
daartoe bestemde akte zelf? Als dat niet zo is: valt het dan, gelet op de strekking 
van die rechtshandeling, niet eenvoudig binnen de beheersmacht van de besturende 
vennoten voor zover nodig, het nodige te verrichten (vgl art. 2:318 lid 2). Het 
bracht de Minister niet tot de voor de praktijk belangrijke vereenvoudiging, zelfs 
hier niet!127 De systematiek verdraagt zich niet met de beoogde vereenvoudiging en 
herziening van ons ondernemingsrecht. 
 
5.2.4 Ook lid 4 illustreert de onnodige complicaties waartoe het optiestelsel leidt. 
Nu het Wv weigert om – let wel: zelfs binnen titel 7.13 – een vereenvoudigde 
omzetting van OV in een OVR te voorzien, ontbreekt ook continuïteit en identiteit 
van de onderneming als ‘afgescheiden’ verhaalsobject. Het Wv verhult dat dat er 
toe zou leiden dat in zijn eigen opzet ontbinding en vereffening volgens afdeling 2 
van titel 3.7 respectievelijk van de voorgestelde afdeling 6 titel 7.13 zou dienen 
plaats te vinden. Dus wordt voorgesteld dat na ‘oprichting’ van de OVR alle ‘oude’ 
schulden van de OV kunnen worden verhaald ‘op de goederen van de vennoot-
schappelijke gemeenschap voorzover nog aanwezig, en op de goederen van de 
rechtspersoon’. Het lijkt alsof de OV (tegen de wil van de partners?!) als een 

                                                        
126  Zie voor kritiek op dit uitgangspunt in het wetsvoorstel ook de bijdrage van Van der Sangen in deze 

bundel. 
127  Alternatief blijft, zoals ik over omzetting in een BV schreef in Pitlo/Raaijmakers (nr. 9.67) dat de 

partners hun gezamenlijke recht op de onderneming overdragen aan de OVR waardoor deze in een 
hand worden verenigd en de OVR de enige rechthebbende wordt op de onderneming. 
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‘postcontractueel’ gebonden gemeenschap blijft voortbestaan naast de OVR als 
rechthebbende, niet op de onderneming, maar op wat haar feitelijk is overgedragen. 
Hier lijkt het Wv verstrikt te raken in zijn eigen opzet , want kennelijk is mogelijk 
dat er goederen bij die ‘rest-gemeenschap’ achterblijven. Kan dat? Het antwoord 
moet ontkennend luiden als men uitgaat van het zelfstandige karakter van de OV, 
maar dat doet het Wv kennelijk niet.128 

Dit alles verbaast te meer nu de partners zonder meer aansprakelijk blijven 
voor de oude OV-schulden die immers, althans in mijn benadering, eenvoudigweg 
vennootschapsschulden zijn en blijven. De grondslag voor aansprakelijkheid van de 
nieuwe OVR is overigens onduidelijk. In de Wv-opzet is dit toch een nieuwe 
entiteit die niet de onderneming van de OV voortzet? Het illustreert dat ‘verkrijgen’ 
van rechtspersoonlijkheid hier niet een passende en zelfs misleidende term is.Want 
ware dat zo dan zou de OVR de gehele onderneming blijven toebehoren. 
 
5.2.5 ‘De rechtspersoon treedt bij rechtsverhoudingen die op dát129 moment be-
stonden tussen de vennootschap en derden, in de positie van die vennootschap’. 
Toch een overgang van de onderneming als geheel (onder algemene titel) c.q. met 
behoud van identiteit? Zodat derden zich tegen dit ‘in de positie treden’ niet kunnen 
verzetten?  
 
5.2.6 Het Wv beoogt kennelijk ‘continuïteit’ maar verzet zich krampachtig tegen 
een eenvoudige omzetting, zelfs nu het gehele samenstel van rechtsbetrekkingen – 
ook naar de bedoeling van het Wv – geen wezenlijke verandering ondergaat. 
 
5.3 De (oneigenlijke)  ‘omzetting’ van een OVR in een OV (art. 7:833) 
 
5.3.1 Een OVR kan haar rechtspersoonlijkheid ook ‘opgeven’. Onduidelijk is ook 
hier wat het nut en effect daarvan zijn, maar niet dat ook hieraan veel kosten en 
rompslomp zijn verbonden: notariële akte, inbreng en stuksgewijze levering van 
alle goederen van de OVR in een vennootschappelijke gemeenschap waarin de 
vennoten (alle?) deelgenoten zijn, overdrachtsbelasting, opgave handelsregister, 
alles – ook hier weer – zonder dat er mijns inziens iets wezenlijks verandert. 

                                                        
128  Geldt die miskenning onder het overgangsrecht ook voor de bestaande openbare vennootschappen? 

Vgl. C.W. de Monchy, t.a.p., p. 127 en Van Olffen, t.a.p.. 
129  Wat is rechtens indien dat moment onduidelijk is doordat tussen het verlijden van de akte en de 

opgave aan het handelsregister een kortere of langere tijdsruimte ligt?  
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5.3.2 Net als bij ‘verkrijging’ worstelt het Wv ook hier met zijn zelf geschapen 
onderscheid tussen OV en OVR. Opnieuw maakt het Wv omzetting niet mogelijk. 
Lid 4 is opmerkelijk: ‘Na het verdwijnen van de rechtspersoonlijkheid (niet: de 
rechtspersoon, R) kunnen alle schulden van de vennootschap (of: de rechtspersoon? 
R) worden verhaald op de goederen van de niet meer bestaande rechtspersoon voor 
zover nog aanwezig en op de vennootschappelijke gemeenschap (die nu is ontstaan, 
R). En ook hier: ‘De vennootschap treedt bij rechtsverhoudingen die op dat (?) 
moment bestonden tussen de rechtspersoon en derden, in de positie van die rechts-
persoon’. Zie par. 4.4 en 4.5. Erkenning van de OV als rechtssubject zou deze 
gewrongen regeling overbodig maken. Maar het Wv schrikt ervoor terug dat een 
OV zich dan rechtstreeks zou kunnen omzetten in een BV. Zie daarover 5.5. 
 
5.4 De gedwongen reorganisaties van art. 7:820 en 7:803 
 
5.4.1 Het Wv voorziet in gedwongen ‘reorganisatie’ met de actie tot ontbinding van 
‘een vennootschap’ (art. 7:820 lid 4 jo. 2:19) op grond dat ‘de overeenkomst van 
vennootschap niet voldoet aan de omschrijving van artikel 800 lid 1’. Opnieuw 
wreekt zich hier het hybride karakter van het Wv. In de eerste plaats is de vraag 
welke materiële kenmerken de rechter daarbij moet hanteren: overeenkomst, ge-
meenschap, afgescheiden vermogen, gezamenlijke onderneming, rechtssubject of 
toch de formele eisen die het Wv stelt aan een OVR? In de tweede plaats blijft de 
vraag wat het rechtsgevolg is van die ‘ontbinding’. Het Wv leidt dan naar verdere 
vereffening, maar kan, als slechts strijd met formele eisen de grondslag zou zijn 
voor deze actie, naar de bedoeling van partijen niet worden geconstateerd dat zij in 
dat geval hun samenwerking als OV willen voortzetten? Of gaat het Wv ook zelf 
impliciet uit van de ‘gelijkheid’ van OVR en OV, zodat deze sanctie ook in het hier 
bedoelde geval krachtens dwingend recht rechtstreeks leidt tot vereffening? 
 
5.4.2 Art. 7:803 sluit aan bij art. 2:4130 en leidt tot een soortgelijke vraag. Een 
nietige OVR moet worden vereffend ‘indien ten name van deze niet bestaande 
rechtspersoon een vermogen is gevormd’ met als sanctie hoofdelijke verbondenheid 
van de handelende partners. Maar als de partners ‘onder firma’ handelden ontstaat 
reeds van rechtswege131 een OV die niet beëindigd wordt door deze nietigheid en 
de handelende partners hoofdelijk verbindt voor de aangegane verplichtingen.132  
Of ziet de Minister dit anders? 
                                                        
130  Vgl. Van der Sangen, Ontbinding en vereffening bij persoonsgebonden ondernemingsvormen, elders 

in deze bundel; A.L. Mohr, t.a.p., 69 e.v.; J.M. Blanco Fernandez, Nietigheid, ontbinding en vereffe-
ning, WPNR 2003, p. 254-258; Pitlo/Raaijmakers, nr. 3.08.  

131  Aldus ook MvT bij art. 802, nr. 3, maar bij nietigheid bij de overeenkomst is dit weer anders: MvT ad 
art. 7:803, waarbij echter de vraag rijst of dan niet sprake is (kan zijn) van ‘partnership by estoppel’. 

132  Vgl. ook MvT bij art. 7:820, nr. 3. 
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5.5 Omzetting van een OVR in een BV (art. 7:834) 
 
5.5.1 Blijkens art. 7:834 kan een OVR/CVR zich omzetten in een BV. Daarbij 
zullen voor de partners fiscale motieven en beperking van aansprakelijkheid een rol 
(kunnen) spelen. Ik betoogde hierboven en elders reeds dat en waarom een vof zich 
thans reeds in een BV kan omzetten op grond van art. 2:18 BW.133 Die opvatting 
deelt de Minister niet (MvT, nr. 2). Waarvan akte! Wel acht hij het, eveneens 
zonder nader uitleg, ‘voldoende en aangewezen’ te voorzien in omzetting van een 
OVR in een BV en omgekeerd. Daartoe dienen de artt. 7:833/834. Niet duidelijk is 
waarom niet ook omzetting in een NV mogelijk wordt. Daarvoor moeten de part-
ners dan een derde keer naar de notaris (OV – OVR, OVR – BV en dan BV –  NV)! 

Op zich genomen is het verheugend dat aldus de rechtsvorm-‘gelijkheid’ van 
OVR en BV en daarmede hun onderlinge samenhang erkend (en hersteld) wordt. 
Het is een stap naar rechtsreekse omzetting van een OV/CV in een BV ter vermij-
ding van de onnodige en voor de praktijk en rechterlijke macht kostbare en om-
slachtige omweg van ‘verkrijging van rechtspersoonlijkheid’.134 Dat de Minister 
niet kiest voor een rechtstreekse omzetting is mijns inziens niet alleen strijdig met 
het vigerende recht en voor het nieuwe recht in hoge mate onpraktisch en nodeloos 
kostbaar en gecompliceerd, het lijkt ook haaks te staan op de thans voorbereiding 
zijnde herziening en flexibilisering van het BV-recht. Indien, zoals verwacht mag 
worden, die operatie ertoe leidt dat conceptuele breuk tussen PV en BV wordt 
opgeheven of althans sterk verminderd, valt niet in te zien waarom die door het Wv 
in stand wordt gehouden. Laten wij het Wv-stelsel nader bezien. 
 
5.5.2 Vereist wordt een overeenkomst tot omzetting van alle vennoten (lid 2), dan 
wel – indien tevoren voorzien – een besluit met instemming van tenminste twee-
derden van het aantal vennoten.135 Vereist is ook een notariële akte die de BV-
statuten bevat, een verklaring van geen bezwaar en een accountantsverklaring dat 
aan de kapitaaleisen is voldaan. Bij het Handelsregister wordt opgave gedaan (lid 5; 
vgl. art. 2:180). Door omzetting blijft de onderneming toebehoren aan dezelfde 
rechtsdrager, waarvan echter de interne organisatie en externe vertegenwoordiging 
het BV-recht dient te volgen. 

Het onderstreept de noodzaak tot een bredere herziening van ons onderne-
mingsrecht en flexibilisering van het BV-recht. Niet-statutaire afspraken tussen de 
partners zijn in de rechtspraak erkend en worden niet langer als niet afdwingbare 

                                                        
133  Zie noot 30. Pitlo/Raaijmakers nr. 9.65-68.  
134  De Minister citeert met instemming mijn procedurevoorstellen in Losbl Rechtspersonen (art. 310 lid 

4), maar dat blijft een volstrekt onnodige omweg die de wetgever eenvoudig kan voorkomen!  
135  Gelet op art. 7:804 is een lagere drempel kennelijk niet toegestaan.  
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(verdachte) nevenafspraken genegeerd. Het Wv dient te verduidelijken dat de 
overeenkomst van samenwerking blijft voortbestaan en dat de partners deze, als zij 
dat willen, in de statuten kunnen opnemen.136 In die zin zou de algemene omschrij-
ving van art. 7:800 lid 1 ook de door samenwerking tussen de partners gekenmerkte 
BV en aldus een terugkeer kunnen bewerkstelligen naar de vroegere koppeling, die 
art.15 WvK (oud) tot 1976 tot stand bracht tussen handelsvennootschappen en BV-
NV. 

 Voor zover in de overeenkomst zaken worden geregeld zonder belang voor 
derden, dient de wet te verduidelijken dat – net als voor de vof – kan worden 
volstaan met openbaarmaking van voor derden direct van belang zijnde gege-
vens.137 ‘Separation of ownership from control’ is in een persoonsgebonden sa-
menwerking a-typisch en daarom zouden partners ook in hun BV er voor moeten 
kunnen kiezen, net als in een OV(R), te volstaan met één orgaan (dus zonder split-
sing tussen AvA en bestuur). 
 
5.5.3 De rechtsvormverwantschap heeft ook betekenis voor kapitaal, vermogen, 
winstrechten en exit-regelingen. Ingevolge art. 7:834 duidt de omzettingsakte het 
OVR-vermogen en zijn bestanddelen aan en hoeveel aandelen iedere vennoot in het 
BV-kapitaal zal verkrijgen, zulks gelet ‘op zijn deelgerechtigdheid in dat vermo-
gen’.138 Zuiverder is het om te spreken over het ‘aandeel in de OVR’, nu het hier 
bedoelde vermogen niet de deelgenoten maar de OVR toebehoort. Voor de BV gaat 
het niet om inbreng en storting, maar omzetting in de balans in kapitaal en al dan 
niet uitkeerbare reserves. Noch het aandeel noch de waarde daarvan ondergaan 
wijziging, maar nu ons BV-recht geen ‘Stam-anteile’ kent, moet het kapitaal in 
aandelen worden verdeeld en naar rato van ieders aandeel in de OVR worden 
verdeeld. Het gaat om het totale aandeel in de OVR en alle elementen daarvan: 
zeggenschap, winst en liquidatieopbrengst en mogelijk nevenrechten en/of ver-
plichtingen. Wat nu ten aanzien van de partner, zeg maar een jonge Bill Gates, die 
arbeid, kennis en vlijt inbrengt? Art. 2:191b lid 1 BW verbiedt inbreng van arbeid. 
Winstrechten worden gekoppeld aan kapitaaldeelneming (art. 2:216 BW). Financie-
ring van aandelen door de BV stuit af op art. 2:207c BW. Unanieme besluitvorming 
is voor verscheidene besluiten door de wet uitgesloten.139 En dan is er het gelijk-

                                                        
136  Zie mijn Herziening van het Nederlandse ondernemingsrecht, WPNR 6505 (2002), p. 683-692.  
137  Vgl. het RL 1-stelsel: interne beperkingen van vertegenwoordigingsmacht kunnen derden niet worden 

tegengeworpen. Anders is dit uiteraard bij de publieke NV waar de interne organisatie voor beleggers 
van groot belang blijft. Vgl.  T.P. van Duuren,  De joint venture-vennootschap, diss. UvT (2002), 
Schoordijk Instituut, Center for Company Law, p. 133 e.v. 

138  Iets anders dan de economische deelgerechtigdheid van art. 7:808?   
139  Herziening van het BV-recht zou dienen te verduidelijken dat die omzetting niet afdoet aan die 

persoonsgebondenheid, zodat misbruik van meerderheidsmacht aan dezelfde toets wordt onderworpen 
en de beperkingen in de overdraagbaarheid in stand en gekoppeld blijven aan de overeenkomst. 
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heidsbeginsel (art. 2:201) dat echter door de Bootlieden-beslissing veel van zijn 
‘institutionele’ lading heeft verloren. De waarde van het aandeel in het privé-
vermogen is niet noodzakelijk gelijk aan de balanswaarde. Letter- en niet-
volgestorte aandelen kunnen soelaas bieden, maar voortgezette gelding van de 
basisovereenkomst past beter bij omzetting. Art. 2:191 lid b ware te schrappen en 
nog beter ware het mijn voorstel voor een PBV te volgen waarvoor het gehele 
stelsel van kapitaal- en vermogensbescherming niet zou gelden.140  

Opnieuw: deze vragen zullen ook aan de orde (moeten) komen in de lopende 
beraadslagingen over de herziening en flexibilisering van het BV-recht. De uitkom-
sten daarvan zullen moeten worden geïntegreerd met het Wv. Het Wv dient hierop 
niet vooruit te lopen en blokkades op te werpen voor de beoogde herzieningen.    
 
5.5.4 De ‘exit’-regeling van art. 7:834 lid 3 roept soortgelijke vragen op. Omzetting 
behoeft in de opzet van het Wv het ‘ministerie’ van een notaris, maar wordt boven-
dien nog geplaatste onder toezicht van de rechter. Voorbijgaande aan meer algeme-
ne vragen naar de zin van een dergelijk overheidstoezicht en de belasting van de 
rechterlijke macht, roept de bepaling ook anderszins vragen op. Een rechterlijke 
machtiging141 is vereist ‘vanwege de eigenaardigheden (?) die aan een dergelijke 
omzetting inherent zijn’. Dat verklaart weinig en illustreert slechts de achterstand 
ten opzichte van ons omringende landen in het denken over reorganisaties en, als ik 
het goed zie, niet minder het vasthouden aan de kunstmatige scheiding tussen Boek 
2 en het PV-recht. 

De rechter roept de tegenstemmende vennoten op. Hij weigert de machtiging 
‘indien de belangen van de vennoten die niet hebben ingestemd, onvoldoende zijn 
ontzien’ en ook als een tegenstemmende vennoot die geen aandeelhouder wil 
worden ‘geen schadeloosstelling heeft verkregen voor het verlies van zijn economi-
sche deelgerechtigdheid in het vermogen van de vennootschap’. Mijns inziens zou 
deze ook overigens gecompliceerde regeling, mede gelet op art. 2:336, kunnen 
worden vervangen door aansluiting bij de contractuele en wettelijke regeling voor 
uittreding en uitstoting uit de OVR. Omzetting wijzigt immers niet haar persoons-
gebonden karakter en of er gegronde redenen zijn voor uittreding of uitstoting blijft 
onderworpen aan de overeenkomst c.q. de wettelijke regeling voor de OVR, gelet 
op de rechtsvormgelijkheid. Algehele ontbinding (art. 7:817) past dan niet, maar 
wel een exit door ‘ontbinding ten aanzien van een vennoot die uittreedt’. In die 
gevallen wordt – ik laat de nodeloos ingewikkelde voorstellen van gemeenschaps-
rechtelijke aard onbesproken – de vennootschap gehouden de waarde van diens 

                                                        
140  Zie ook Endrapport High Level Group of Company Law Experts (4 november 2002). 
141  In art. 2:18 slechts vereist bij omzetting van of in een stichting en van een NV of BV in een vereniging 

Vgl. art. 2:183 lid 2 onder d. Het Wv miskent de rechtsvormgelijkheid van OVR en BV en belast de 
rechterlijke macht met weer nieuwe taken. Is notarieel ‘toezicht’ al niet voldoende? 
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aandeel te betalen. Slechts indien opzegging of uitstoting geschiedt in strijd met de 
vereiste redelijkheid en billijkheid zou de benadeelde zich tot de rechter moeten 
kunnen wenden. De vereiste machtiging ware te schrappen. 
 
5.5.5 Vijf jaren na inschrijving van de omzetting verjaren rechtsvorderingen tegen 
de OVR-vennoten (in privé) of hun erfgenamen tot nakoming van ten tijde van de 
omzetting bestaande verbintenissen van die vennootschap (art. 7:834 lid 7). Dat 
lijkt, gelet op de artt. 2:203 en 2:403/404 erg lang. Nu de BV na omzetting gehou-
den is aan alle regels van kapitaal- en vermogensbescherming alsook van titel 2.9 
(jaarrekening), voorzien die bepalingen erin dat na verloop van tijd de wettelijke 
waarborgen waarmee de beperkte aansprakelijkheid van aandeelhouder respectieve-
lijk de niet-aansprakelijkheid van bestuurders is omgeven een ‘stand alone’-
aansprakelijkheid van de betrokken BV rechtvaardigen. Hier is dat niet anders. Of 
de onderhanden herziening van het BV-recht voor dit onderwerp relevante verande-
ringen brengt moet worden afgewacht. 
 
5.5.6 Indien niet eenvoudigweg wordt aanvaard dat omzetting van een OV in een 
BV op de grondslag van art. 2:18 BW mogelijk is, dient het resultaat van de herzie-
ning van het BV-recht te worden afgewacht vooraleer wordt besloten over de 
wettelijke structuur van reorganisaties die de grens tussen Boek 2 en het PV-recht 
overschrijden. Zou het PV-recht alsnog worden geregeld in Boek 2, dan ligt vrijwel 
aanstonds voor de hand art. 2:18 BW in de even bedoelde zin uit te leggen. Mutatis 
mutandis geldt dit ook voor de omgekeerde weg, waarover ik thans kom te spreken. 
 
5.6 Omzetting van een BV in een OVR (art. 7:835) 
 
5.6.1 Blijkens art. 7:835 kan een BV zich omzetten in een OVR (CVR), maar weer 
niet in een CV, OV of maatschap en dat illustreert opnieuw de scheidsmuur die nu 
op het terrein van het PV-recht wordt opgetrokken tussen de PV-rechtspersoon en 
de PV-niet-rechtspersoon (alles in de door het Wv bedoelde zin). Ook hier zullen 
het in de regel fiscale motieven zijn die de partners daartoe doen besluiten. De prijs 
is dat zij, behoudens commanditaire vennoten, persoonlijk aansprakelijk worden. 
 
5.6.2 Vereist is een omzettingsbesluit van, neem ik aan, de AvA, genomen met 
tenminste tweederden van de stemmen dan wel zoveel als vereist voor statutenwij-
ziging. Ook hier is een notariële akte vereist met daarin een aanduiding van het 
vermogen van de BV en zijn bestanddelen en hoe groot het aandeel (‘economische 
deelgerechtigdheid’) van iedere vennoot in het OVR-vermogen zal zijn, ‘gelet op 
de aandelen die ieder van hen in het kapitaal van de BV houdt’. Voorbij lijkt te 
worden gezien aan de totale lidmaatschapsverhouding op grond van de tussen de 
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partners bestaande samenwerking. Opmerkelijk is dat de akte niet de OVR-
overeenkomst behoeft te bevatten.  

Als de herziening van het BV-recht ertoe leidt dat de band met het PV-recht 
wordt hersteld, zal dit ook invloed hebben op deze rechtshandeling. De overeen-
komst tussen de partners zal in stand kunnen blijven en verduidelijkt zal dienen te 
worden dat zulks de hoofdregel is. 
   
5.6.3 De zin van even bedoelde vermogensopstelling is niet aanstonds duidelijk. 
Het vermogen blijft toebehoren aan dezelfde rechtspersoon en – anders dan in art. 
7:834 – worden de verhaalsmogelijkheden van BV-crediteuren van voor de omzet-
ting zelfs uitgebreid, doordat de partners de defensieve werking van de vermogens-
scheiding opgeven en het verhaalsvermogen van de rechtspersoon zelf niet wordt 
aangetast. Het schuldeisersverzet van art. 2:209 ligt dan ook niet voor de hand, 
althans zal dit moeten worden toegepast met een waardering van die uitbreiding van 
aansprakelijkheid. 
 
5.6.4 Het vereiste van een rechterlijke machtiging kan mijns inziens worden ver-
vangen door de voor fusie en splitsing geldende regel dat de notariële akte slechts 
kan worden verleden indien alle regels zijn nageleefd (art. 2:318). 
 
5.6.5 De ook hier vereiste rechterlijke machtiging wordt geweigerd, indien een 
aandeelhouder ‘die niet heeft ingestemd en geen vennoot wil worden’ van de BV 
geen schadeloosstelling heeft verkregen voor het verlies van zijn aandelen. Voor-
bijgaande aan de complexe procedure,142 is de vraag of niet-instemming en ‘geen 
vennoot willen worden’ in een persoonsgebonden BV aanvaardbare gronden zijn. 
Opnieuw wreekt zich het ontbreken van een echt persoonsgebonden BV-vorm, 
maar hier ware toch in elk geval de in art. 2:336 BW gerespecteerde partijautono-
mie te handhaven. Anders benaderd: wat betekent ‘verlies van zijn aandelen’ nu 
zijn lidmaatschap in de BV als geheel wordt vervangen door een aandeel in de 
OVR dat daarvan in essentie niet afwijkt, zij het dat het voorrecht van beperkte 
aansprakelijkheid verloren gaat (tenzij de partner na omzetting als commanditair in 
een CVR blijft) en het fiscale regime wijzigt indien de partner niet een persoonlijke 
holding heeft waarin de aandelen zijn ondergebracht. Dat kan voor een partner 
bezwaarlijk zijn, maar één van de mogelijke oplossingen zou kunnen zijn dat een 
niet besturende vennoot in de nieuwe opzet commanditaire vennoot wordt in een 
dan als CVR op te zetten PV. 

Ook hier zou mijns inziens moeten worden aangesloten bij ontbinding van de 

                                                        
142  Kan die medeling ook niet eenvoudig worden gedaan in de AvA waarin wordt besloten? En moet hij al 

hebben verkregen, zodat kennelijk eerst de schadeloosstelling moet zijn voldaan vooraleer de machti-
ging en daarmede het groene licht voor de omzetting wordt verkregen? 



Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers 
 

 56 
 

overeenkomst ten opzichte van de bezwaarde vennoot door harmonisatie van de 
regeling met die welke geldt bij ‘uitkoop/uitstoot’. Dit laat zich vergelijken met een 
geschil als bedoeld in de artt. 2:336 c.q. 343, niet met een uitkoop (2:201a).143 
Abus de minorité moet worden vermeden zo goed als abus de majorité. Als de 
meerderheid voet bij stuk houdt is het met de samenwerking gedaan en als die ten 
aanzien van de betrokkenen toch al verbleekt was (bijv 2e generatie ‘commanditai-
ren’) rest slechts een exit tegen de overeengekomen waarde. Daarvoor biedt de 
geschillenregeling een oplossing. Voor de bepaling van de schadeloosstelling ware 
daarbij aan te sluiten, niet zoals het Wv doet bij de artikelen 2:351 en 352. 
 
5.7 Reorganisaties nodeloos beperkt 
 
5.7.1 De voorgestelde reorganisatiemogelijkheden zijn beperkt. Ik mis vooral de 
toetreding tot en voortzetting van de eenmanszaak (vgl. Par. 24 HGB), de recht-
streekse omzetting van een OV in een BV, NV of andere ondernemingsvorm van 
Boek 2 BW, de vereenvoudigde inbreng van een onderneming, de mogelijkheid 
aansprakelijkheid te beperken (LLP/LLC), fusie en splitsing van PV’s onderling 
(Art. 9 RUPA). 
 
5.7.2 De Minister volstaat, zoals ik eerder schreef, in de MvT bij art. 7:831 met de 
opmerking mijn eerdere pleidooi dienaangaande als uitnodiging tot debat te hebben 
gezien en voegt daaraan toe dat die ‘tot nu toe in de litteratuur weinig steun hebben 
gevonden’ en ‘dat niet is gebleken dat de praktijk grote behoefte heeft aan verwe-
zenlijking van deze voorstellen’. De beoordeling van de eerste ‘reden’ laat ik aan de 
lezer. Bij het tweede ‘argument’ veroorloof ik mij op te merken (a) dat niet duide-
lijk is op welk onderzoek de Minister zich baseert, (b) dat alleen al de talrijke 
reorganisaties in de advocatuur en accountancy en het MKB in andere richting 
wijzen, (c) dat buitenlands hervormingsbeleid buiten beeld bleef en tot slot (d) dat – 
met verwijzing naar mijn summiere inleiding – zijn uitlatingen op gespannen voet 
lijken te staan met de eenheid van regerings- en EU-beleid. Daarbij komt dat de 
Inspire Art-beslissing van het Europese Hof van Justitutie duidelijk heeft gemaakt 
dat een ‘regulatory competition’ niet bij de grensovergang van Lobith of de Maas-
vlakte tot stilstand komt. Ook dit onderwerp zal thans in het kader van de door de 
Minister aangekondigde bredere herziening van ons ondernemingsrecht, zoals 
hierboven reeds opgemerkt, alle aandacht behoeven. Dat de Minister daartoe thans 
het initiatief heeft genomen, juich ik zeer toe. 

                                                        
143  Zie mijn noot onder OK 2 mei 2002, JOR 2002,156 (Goglio) in AA 2002, p. 825-828.  
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5.7.3 Met deze hernieuwde bijdrage aan de nu langzaam op gang komende bredere 
herziening van ons ondernemingsrecht, heb ik vooral, mede in het licht van de 
wordingsgeschiedenis van het NBW, bloot willen leggen welke keuzes met betrek-
king tot de basisstructuur van dit onderdeel van ons recht in het verleden zijn 
gemaakt, welke van die keuzes herijking behoeven en hoe kan worden bereikt dat 
de verloren samenhang kan worden hersteld, niet omdat de aardbol ophoudt om zijn 
as te draaien bij constatering van afwijkingen, maar omdat mij dit van essentieel 
belang lijkt voor de verdere ontwikkeling van ons recht en het vinden van consis-
tente antwoorden op de steeds nieuwe maatschappelijke en rechtsvragen waarmee 
wij zullen blijven worden geconfronteerd. Alleen al de vergelijking van de onder-
werpen die aandacht behoeven in de herziening van ons BV-recht met die welke 
aan de orde zijn in het hier besproken wetsvoorstel, maken stuk voor stuk duidelijk 
dat die beslist in onderlinge samenhang dienen te worden behandeld. Dat geldt niet 
alleen voor de erkenning van de vrijheid van interne organisatie van de vennoot-
schap (slechts één orgaan in plaats van AvA en bestuur, onderlinge strevings- en 
onthoudingsverplichtingen, verruiming van inbreng van arbeid, schrapping van de 
huidige blokkeringsregels, eigen regels voor geschillen en exit, splitsing oprich-
tingsakte en statuten als samenwerkingstatuut), als voor de externe betrekkingen 
(afschaffing kapitaal- en vermogensbescherming, herziening publicatieplicht en 
andere middelen tot bescherming van crediteuren) en de fiscale behandeling van 
persoonsgebonden ondernemingen. 
   
 
 
 
 
 


