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In deze bijdrage gaat de auteur in op het conceptwetsvoor-
stel modernisering personenvennootschappen dat onlangs ter 
consultatie is gepubliceerd.

Op 21 februari 2019 is het conceptwetsvoorstel modernise-
ring personenvennootschappen en voorontwerp memorie 
van toelichting ter consultatie gepubliceerd. Het doel is een 
moderne toegankelijke regeling te creëren die ondernemers 
faciliteert, passende bescherming biedt aan schuldeisers en 
zekerheid aan het handelsverkeer. Een belangrijke wijzi-
ging is de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de per-
sonenvennootschap. Hierdoor kunnen goederen op naam 
van de vennootschap worden gesteld. Rechtspersoonlijk-
heid vereenvoudigt ook de toe-en uittreding van vennoten. 
Uittreding leidt in beginsel niet langer tot algehele ontbin-
ding van de personenvennootschap. Een vennootschap kan 
echter geen registergoederen verkrijgen of erfgenaam zijn 
zolang zij niet is ingeschreven in het handelsregister, het-
geen aansluit bij de regeling van de informele vereniging. 
Voorts bevat het voorstel een regeling om vruchtgebruik en 
pandrecht te vestigen op de rechtsverhouding van de ven-
noten met de vennootschap. Een regeling over omzetting, 
juridische fusie en splitsing ontbreekt evenwel helaas. 

De voorgestelde regeling gaat uit van twee rechtsvormen, 
namelijk de vennootschap en de commanditaire vennoot-
schap. Anders dan het huidig recht kunnen beide rechts-
vormen voor zowel beroeps-als bedrijfsactiviteiten worden 
gebruikt. De voorgestelde regeling kan op zowel een stille 
als een openbare vennootschap worden toegepast. De ven-
nootschap ontstaat evenals krachtens het geldende recht 
door een overeenkomst tussen de beoogde vennoten, met 
de verplichting tot inbreng en met als doel om gezamenlijk 
voordeel te halen. Er is geen verplichting tot het opmaken 
van een akte. 

Over zaken die buiten de normale bedrijfsvoering vallen be-
sluiten de vennoten gezamenlijk. Voor zaken die binnen de 
normale bedrijfsvoering vallen, zijn de vennoten afzonder-
lijk bevoegd. De vennoten kunnen hierover echter andere 
afspraken maken. Een belangrijke vernieuwing is dat voor-
gesteld wordt dat de commanditaire vennoot handelingen 
voor de vennootschap mag verrichten op basis van een door 
de andere vennoten verstrekte volmacht.
De vennoten zijn hoofdelijk verbonden voor de schulden van 
de vennootschap, voor zover aannemelijk is dat de vennoot-
schap de schuld niet zal voldoen. Voorts wordt aanvullend 
voorgesteld over opdrachten dat in beginsel naast de ven-
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nootschap alleen de vennoot aansprakelijk is aan wie door 
de wederpartij de opdracht is toevertrouwd, tenzij anders is 
afgesproken. In het kader van uittreding geldt dat een uit-
tredende vennoot vanaf 5 jaar na uittreding bevrijd is van 
de verplichtingen richting derden. Een toetredende vennoot 
wordt bovendien pas na toetreding aansprakelijk voor dan 
opeisbare vorderingen. 

Ik sluit af. De consultatieperiode eindigt op 31 mei 2019. Ik 
hoop dat er nu binnen afzienbare tijd een moderne wette-
lijke regeling voor personenvennootschappen in Boek 7 BW 
wordt opgenomen. 

163OndernemingsrechtAfl. 12juni 2019

T2_Bb_1912_bw_V02.indd   163T2_Bb_1912_bw_V02.indd   163 6/6/2019   10:02:49 PM6/6/2019   10:02:49 PM


