Ambtelijk voorontwerp
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in
verband

met

de

modernisering

personenvennootschappen

van

de

regeling

(Wet

omtrent

modernisering

personenvennootschappen)
VOORSTEL VAN WET
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het recht
omtrent personenvennootschappen te moderniseren en daartoe een nieuwe
regeling omtrent de vennootschap en de commanditaire vennootschap vast te
stellen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en
met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
Titel 13 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt vastgesteld:
TITEL 13 VENNOOTSCHAP
AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN VAN VENNOOTSCHAP
Artikel 800 Definitie vennootschap en naamgeving
1. Vennootschap is de overeenkomst tot samenwerking tot de uitoefening van
een beroep of bedrijf met inbreng door ieder van de partijen, vennoten, met het
oogmerk voordeel te behalen en dit met elkaar te delen.
2. Een vennootschap tot de uitoefening van een bedrijf kan als vennootschap
onder firma worden aangeduid.
3. Een vennootschap tot de uitoefening van een beroep kan als maatschap
worden aangeduid.

Artikel 801 Dwingend recht
Van artikelen 803, 804 leden 4 en 5, 805 lid 1, 806 leden 2-6, 807 lid 3, 810 lid
1 laatste twee zinnen, 811 lid 1 laatste zin, 812 lid 2, 813 leden 2 en 3, 814819, 821 leden 2 – 4 kan niet worden afgeweken.
Artikel 802 Inbreng
1. Alles wat tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap kan
bijdragen, kan worden ingebracht. Op de inbreng van een goed zijn de
bepalingen omtrent koop en op de inbreng van genot van een goed de artikelen
201 tot en met 231 van Boek 7 van overeenkomstige toepassing, voor zover de
aard van de rechtsverhouding zich daartegen niet verzet.
2. Iedere vennoot is bevoegd om naast de vennootschap nakoming van de
verbintenis tot inbreng te vorderen.
Artikel 803 Rechtspersoonlijkheid met beperkte rechtsbevoegdheid
1. De vennootschap is een rechtspersoon. Boek 2 is behalve artikel 4 lid 2 en
artikel 5 niet van toepassing.
2. Inbreng en hetgeen ten behoeve van de vennootschap wordt verworven,
behoort tot het vermogen van de vennootschap. De vennootschap is bevoegd in
naam van de daartoe gerechtigden aan de voor levering vereiste voorschriften te
voldoen.
3. Een vennootschap die niet is ingeschreven in het handelsregister kan geen
registergoederen verkrijgen en kan geen erfgenaam zijn.
Artikel 804 Besturen en besluiten binnen de vennootschap
1. De vennoten besturen de vennootschap gezamenlijk.
2. Besluiten van de vennoten worden genomen met instemming van alle
vennoten.
3. Rechtshandelingen die voor rekening van de vennootschap worden verricht,
geschieden met instemming van alle vennoten. Iedere vennoot is bevoegd voor
rekening van de vennootschap alle rechtshandelingen te verrichten die gelet op
het doel van de vennootschap tot haar normale werkzaamheden behoren,
alsmede rechtshandelingen die geen uitstel kunnen lijden.
4. De bevoegdheid van een vennoot tot het verrichten van rechtshandelingen
voor rekening van de vennootschap kan door de overige vennoten worden

herroepen
herroeping

of
of

beperkt

wegens

beperking

gewichtige

wegens

redenen.

gewichtige

De

redenen

mogelijkheid
kan

niet

tot

worden

uitgesloten.
5. De vennoten leggen ten minste jaarlijks rekening en verantwoording jegens
elkaar af omtrent hun activiteiten ten behoeve van de vennootschap.
Artikel 805 Verplichtingen vennoten jegens elkaar
1. De vennoten gedragen zich jegens elkaar zoals een goed vennoot betaamt.
2. Een vennoot onthoudt zich van:
a. het verrichten van een rechtshandeling voor rekening van de vennootschap
met zichzelf of met een natuurlijk persoon of rechtspersoon die tot hem in een
verhouding staat als bedoeld in artikel 46 lid 1 onderdelen 3º, 4º, 5º of 6º van
Boek 3, tenzij een dergelijke rechtshandeling gebruikelijk onder dezelfde
voorwaarden ook met derden wordt verricht;
b. het benutten van een voordeel dat aan de vennootschap behoort toe te
komen door zichzelf of door een persoon als bedoeld onder a;
c. het aanwenden van het vermogen van de vennootschap anders dan met het
oog op de verwezenlijking van het doel van de vennootschap; en
d. het verrichten van handelingen die concurreren met de activiteiten van de
vennootschap.
Artikel 806 Administratieplicht en verantwoording
1. Het boekjaar van een vennootschap is het kalenderjaar.
2. De vennoten zijn behalve bij verlenging door de vennoten met ten hoogste
vier maanden, verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
de balans en de staat van baten en lasten van de vennootschap op te maken en
op papier te stellen.
3. De balans en de staat van baten en lasten worden binnen een redelijke
termijn na het opmaken daarvan ter vaststelling aan de vennoten voorgelegd.
De bevoegdheid tot vaststelling kan niet aan derden worden toegekend.
4. De vennoten zijn verplicht van de vermogenstoestand van de vennootschap
en van alles betreffende het beroep of bedrijf van de vennootschap, naar de
eisen van dat beroep of bedrijf, op zodanige wijze een administratie te voeren en
de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op

zodanige wijze gedurende zeven jaren te bewaren, dat te allen tijde de rechten
en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd
leesbaar kunnen worden gemaakt.
6. Openlegging van tot een administratie behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers kunnen, voor zover zij daarbij een rechtstreeks en
voldoende belang hebben, vorderen:
a. ieder van de vennoten;
b. de erfgenamen van een overleden vennoot;
c. in geval van faillissement van de vennootschap, de schuldeisers van de
vennootschap.
Artikel 807 Deel in resultaat
1. De vennoten delen voor een gelijk deel in het resultaat van de vennootschap.
2. De vaststelling van het bedrag van ieders deel geschiedt bij besluit. Iedere
vennoot heeft na de vaststelling van het winstdeel recht op uitkering. Uitkering
geschiedt in geld.
3. De bevoegdheid tot vaststelling kan niet aan derden worden toegekend.
Artikel 808 Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere vennoot is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Eventuele
beperkingen of voorwaarden worden in het handelsregister ingeschreven en
kunnen slechts door de vennootschap worden ingeroepen.
Artikel 809 Verbondenheid van de vennoten en de vennootschap jegens
derden
1. De vennoten zijn naast de vennootschap hoofdelijk verbonden voor
verbintenissen van de vennootschap jegens derden. Vennoten zijn slechts
aansprakelijk voor zover de wederpartij aannemelijk maakt dat de vennootschap
niet aan de verbintenis zal voldoen.

2. De vennoot aan wie de wederpartij uitdrukkelijk uitvoering van een opdracht
heeft toevertrouwd, is naast de vennootschap voor het geheel aansprakelijk
jegens derden ter zake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de overeenkomst. Het vorige lid is in dat geval niet van toepassing.
3. Een vennoot is verbonden voor verbintenissen van de vennootschap jegens
derden die zijn ontstaan na zijn toetreden.
4. Een rechtsvordering tegen een uitgetreden vennoot tot nakoming van ten
tijde van zijn uittreden bestaande verbintenissen van de vennootschap, verjaart
op het tijdstip dat ook de rechtsvordering tegen de vennootschap verjaart, en in
ieder geval door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag volgend op die
waarop zijn uittreden in het handelsregister is ingeschreven. Ontstaat een
rechtsvordering

na

die
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5.

Vennoten

van

een

niet

is

ingeschreven

in

het

handelsregister die op een voor derden duidelijke kenbare wijze onder een door
haar gevoerde naam aan het rechtsverkeer deelneemt, zijn zonder beperking
naast de vennootschap hoofdelijk verbonden voor verbintenissen jegens derden,
tenzij de derde wist van zodanige beperking.
Artikel 810 Vruchtgebruik
1. Vruchtgebruik kan worden gevestigd op een recht op uitkering ten laste van
het vermogen van de vennootschap, alsmede op een vergoeding bij uittreding.
De vestiging van een vruchtgebruik ten behoeve van de echtgenoot van de
erflater bedoeld in artikel 30 van Boek 4 kan niet worden beperkt. Het
vruchtgebruik wordt overeenkomstig artikel 94 lid 1 van Boek 3 gevestigd door
een daartoe bestemde akte en mededeling aan de vennootschap door de
vervreemder of verkrijger.
2. Indien de vennootschapsovereenkomst voorziet in toestemming aan de
vennoot zijn rechtsverhouding aan een derde over te dragen kan het
vruchtgebruik ook op de rechtsverhouding als zodanig worden gevestigd. De
vruchtgebruiker

verkrijgt

de

rechtsverhouding zijn verbonden.
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1. Een pandrecht kan overeenkomstig artikel 94 van Boek 3 worden gevestigd
op een recht op uitkering ten laste van het vermogen van de vennootschap,
alsmede op een vergoeding bij uittreding. De bepalingen van afdeling 2 van titel
9 van Boek 3 over vorderingen op naam zijn van toepassing.
2. Bij vennootschapsovereenkomst kan worden voorzien in de mogelijkheid van
toekenning van het recht aan de pandhouder om namens de pandgever de
vennootschap op te zeggen als deze jegens de pandhouder in verzuim is. Op een
zodanige opzegging door de pandhouder is artikel 813 lid 2 van toepassing.
3. Indien de vennootschapsovereenkomst voorziet in toestemming aan de
vennoot zijn rechtsverhouding aan een derde over te dragen, kan het pandrecht
ook op deze rechtsverhouding als zodanig, met inbegrip van de hieraan
verbonden rechten en bevoegdheden, worden gevestigd. De pandhouder
verkrijgt de rechten en bevoegdheden die aan de rechtsverhouding zijn
verbonden.
Artikel 812 Toetreding van vennoten
1. De vennoten besluiten over de toetreding van een nieuwe vennoot tot de
vennootschap.
2. Indien de vennootschapsovereenkomst voorziet in toestemming aan de
vennoot zijn rechtsverhouding aan een derde over te dragen, vindt de
overdracht en toetreding plaats door een geldige titel, een tot opvolging
bestemde akte en mededeling daarvan aan de vennootschap door de uittredende
en de toetredende vennoot.
3. Voor de toegetreden vennoot geldt vanaf het moment van toetreding hetgeen
uit de vennootschapsovereenkomst voortvloeit.
Artikel 813 Uittreding van vennoten
1. Een vennoot treedt uit door:
a. zijn opzegging aan de andere vennoten;
b. zijn onbekwaam worden, wanneer zijn goederen onder een bewind worden
gesteld
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c. zijn overlijden, of, indien de vennoot een rechtspersoon is, wanneer deze
ophoudt te bestaan;

d. door opzegging aan hem door de andere vennoten wegens gewichtige
redenen.
2. Een opzegging in strijd met de redelijkheid en billijkheid is vernietigbaar.
3. Een vennoot kan op verzoek van een of meer vennoten door de rechter op
grond van gewichtige redenen worden bevolen om uit te treden. Zo nodig kan de
rechter bij de uittreding bepaalde voorwaarden opleggen of desgevraagd een
vennoot die in de naleving van zijn verplichtingen is tekortgeschoten tot
schadevergoeding veroordelen ter vergoeding van de schade die de vennoten
lijden als gevolg van deze tekortschieting.
4. De uittreding van een vennoot leidt slechts tot ontbinding van de
overeenkomst ten aanzien van het gedeelte dat de uittredende vennoot betreft.
De artikelen 265 tot en met 279 van Boek 6 zijn niet van toepassing.
5. Bij het uittreden van een vennoot ontstaat een vordering van de vennoot op
de vennootschap of van de vennootschap op de vennoot. Deze vordering wordt
vastgesteld op basis van het aandeel van de vennoot in de vennootschap,
gewaardeerd op de waarde van de vennootschap in het economische verkeer
uitgaande van voorzetting van de activiteiten.
6. De uitgetreden vennoot is jegens de vennootschap en de overige vennoten
gevrijwaard voor aansprakelijkheid voor verbintenissen van de vennootschap
vanaf het moment van uittreding.
Artikel 814 Algehele ontbinding van de vennootschap
1. De vennootschap wordt ontbonden:
a. ingevolge een daartoe strekkend besluit van de vennoten;
b. in het geval waarin een vennoot uittreedt en niet ten minste twee vennoten
overblijven; en
c. na faillietverklaring van de vennootschap door de opheffing van het
faillissement wegens de toestand van de boedel, of door het intreden van de
staat van insolventie.
2. De artikelen 265 tot en met 279 van Boek 6 zijn niet van toepassing.
3. De rechter kan op verzoek van een vennoot de vennootschap wegens
gewichtige redenen ontbinden. Zo nodig kan de rechter bij de ontbinding
bepaalde voorwaarden opleggen, een vereffenaar benoemen of desgevraagd een
vennoot die in de naleving van zijn verplichtingen is tekortgeschoten tot

schadevergoeding veroordelen ter vergoeding van de schade die de vennoten
lijden als gevolg van deze tekortschieting.
Artikel 815 Ontbinding van de vennootschap die gebrekkig tot stand is
gekomen
1. Op verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie ontbindt de
rechter

een

vennootschap
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niet

voldoet

aan

de
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omschrijving of indien de overeenkomst nietig of vernietigd is.
2. Alvorens de ontbinding uit te spreken geeft de rechter de vennoten
gelegenheid om de vennootschap aan de omschrijving te laten voldoen.
Artikel 816 Vereffening van de vennootschap
1. De vennootschap blijft na ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
2. De ontbinding van een in het handelsregister ingeschreven vennootschap,
wordt binnen een maand in het handelsregister ingeschreven.
3. Bij ontbinding door de rechter op grond van artikel 815 draagt de griffier van
het desbetreffende gerecht zorg voor inschrijving van de in kracht van gewijsde
gegane uitspraak tot ontbinding van de vennootschap in het handelsregister en
de eventuele aanwijzing van de vereffenaar.
4. De vereffening geschiedt door de vennoten gezamenlijk. De vennoten kunnen
de rechter verzoeken om benoeming van een vereffenaar. De rechter kan na
ontbinding op grond van artikel 815 een vereffenaar benoemen. Bij meerdere
vereffenaars is ieder van hen bevoegd alle werkzaamheden te verrichten.
5. De vereffenaar doet bij een in het handelsregister ingeschreven vennootschap
opgave van zijn naam en adres aan het handelsregister.
6. De rechtbank kan een vereffenaar met ingang van een door haar bepaalde
dag ontslaan, hetzij op diens verzoek, hetzij wegens gewichtige redenen op
verzoek van een medevereffenaar, het openbaar ministerie of ambtshalve.
Ontslaat de rechter een vereffenaar, dan kan hij een of meer opvolgende
vereffenaars benoemen.
7. De rechter stelt voor een door hem benoemde vereffenaar een beloning vast.
Artikel 817 Taak vereffenaars, gevolgen vereffening

1. Iedere vereffenaar is met uitsluiting van de niet met de vereffening belaste
vennoten bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap. Artikel 808 is
van overeenkomstige toepassing.
2. Blijkt de vereffenaar dat de schulden de baten vermoedelijk zullen
overtreffen, dan doet hij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende
schuldeisers desgevraagd instemmen met voortzetting van de vereffening buiten
faillissement.
3. De vennoten zijn verplicht een tekort in het vermogen van de vennootschap
aan te vullen voor zover zij daarvoor draagplichtig zijn. Na voldoening van de
schuldeisers van de vennootschap komt een overschot toe aan de vennoten.
Artikel 807 is van overeenkomstige toepassing.
4. De vereffenaar legt na voltooiing van de vereffening of na ontslag rekening en
verantwoording

af
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vereffenaar. De vennoten hebben inzage in de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers.
5. De vereffenaar doet bij een in het handelsregister ingeschreven vennootschap
opgave van de beëindiging van de vereffening aan het handelsregister.
Artikel 818 Opgave einde vereffening en bewaarplicht. Heropening
vereffening
1. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop de schulden van de
vennootschap zijn voldaan en aan de vereffenaar geen baten meer bekend zijn.
2. De vennootschap houdt op rechtspersoon te zijn met ingang van de dag
volgend op de dag waarop de vereffening eindigt. Bij een in het handelsregister
in geschreven vennootschap eindigt deze de dag na inschrijving van de
beëindiging van de vereffening in het handelsregister.
3. De vereffenaar of een daartoe door de vereffenaar aangewezen derde
bewaart de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden
vennootschap gedurende zeven jaren nadat haar vereffening is geëindigd. Bij
een in het handelsregister ingeschreven vennootschap, doet de bewaarder
opgave van zijn naam en adres aan het handelsregister.
4. Op verzoek van een belanghebbende kan de rechtbank de vereffening
heropenen en zo nodig een vereffenaar benoemen. In dat geval herleeft de
rechtspersoon, doch uitsluitend ter afwikkeling van de heropende vereffening.

Artikel 819 Voortzetting onderneming van de vennootschap door enig
overblijvende vennoot
1.Bij ontbinding van een in het handelsregister geschreven vennootschap onder
voortzetting van de activiteiten door een enig overblijvend vennoot, schrijft de
overgebleven vennoot deze ontbinding van de vennootschap met gelijktijdige
voortzetting van de activiteiten onverwijld in het handelsregister in. De
vennootschap en de rechtspersoon houden op te bestaan met ingang van de dag
volgend op de dag dat de ontbinding is ingeschreven in het handelsregister.
Alsdan gaat het vermogen van de vennootschap onder algemene titel over op de
voortzettende vennoot, met dien verstande dat registergoederen eerst overgaan
na het voldoen van de voor levering vereiste voorschriften. De artikelen 814-818
zijn niet van toepassing
2. Bij ontbinding van een vennootschap die niet is ingeschreven in het
handelsregister onder voortzetting van de activiteiten door een enig overblijvend
vennoot, gaat het vermogen van de vennootschap onder algemene titel over
zodra de overige vennoten zijn uitgetreden. De artikelen 814-818 zijn niet van
toepassing.
AFDELING 2: COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Artikel 820 Definitie van de commanditaire vennootschap
Commanditaire vennootschap is de vennootschap waaraan naast een vennoot
een commanditaire

vennoot deelneemt, die

niet verbonden is

voor de

verbintenissen van de vennootschap jegens derden.
Artikel 821 Bijzondere kenmerken van de commanditaire vennoot
1. De commanditaire vennoot draagt niet verder bij in de verliezen van de
vennootschap dan tot het bedrag van de overeengekomen inbreng.
2. De commanditaire vennoot vertegenwoordigt uitsluitend de vennootschap
indien hem daartoe volmacht is verleend.
3. Indien het handelen krachtens volmacht door een commanditaire vennoot een
belangrijke oorzaak is van het faillissement van de vennootschap, is de
commanditaire vennoot jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het
bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening kunnen worden
voldaan.
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aansprakelijk is verminderen indien hem dit bovenmatig voorkomt, gelet op de
aard en de ernst van het handelen door de commanditaire vennoot, de andere
oorzaken van het faillissement, alsmede de wijze waarop dit is afgewikkeld.
5. Met uitzondering van de artikelen 802 lid 2, 804 leden 1-2, lid 3 eerste zin, lid
5, 805, 806 leden 1 tot en met 5, 807,810-814 is hetgeen in de vorige afdeling
is bepaald tot de vennoot niet van toepassing op de commanditaire vennoot.
Artikel 822 Aansprakelijkheid voor de commanditaire vennoot bij
wijziging van diens hoedanigheid
1. Artikel 809 lid 3 is van overeenkomstige toepassing op een commanditaire
vennoot die vennoot wordt.
2. Artikel 809 lid 4 is van overeenkomstige toepassing op een vennoot die
commanditaire vennoot wordt.
ARTIKEL II
Deze wet wordt aangehaald als: Wet modernisering personenvennootschappen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle
ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Minister voor Rechtsbescherming,

